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Rozdział I 
Podróż do Sewilli (Marcin Misiuna) 

 

 
 
W dniu 16 września o godzinie 13:45 zebraliśmy się wszyscy i nasi rodzice pod szkołą. Bez problemu dało 
się wyczuć w powietrzu wielkie emocje w szczególności wzruszenie i dumę rodziców. O 14:00 po 
pożegnaniach i ostatnich uściskach pojechaliśmy busikiem w kierunku lotniska w Pyrzowicach. Jazdę 
spędziliśmy miło na rozmowach o praktykach i swoich planach. Dojechaliśmy tam o godzinie 14:30. 
Wszyscy nie mogliśmy się doczekać wylotu na upragnione praktyki. O godzinie 14:45 odprawiliśmy 
bagaż, a chwilę później o 15:15 musieliśmy przejść kontrole bezpieczeństwa. Wszystko to było bardzo 
emocjonujące, ponieważ obawialiśmy się czy przejdziemy wszystkie procedury pomyślnie. O 16:20 
siedzieliśmy już wygodnie w samolocie. Samolot wystartował o godzinie 16:45, mogliśmy wówczas 
odetchnąć od napiętej atmosfery na lotnisku. Odlot był fenomenalnym przeżyciem dla wszystkich, w 
szczególności dla tych, którzy lecieli pierwszy raz. Lot, a głównie start i lądowanie można porównać do 

kolejki górskiej. Lot 
spędziliśmy w miłej i 
spokojnej atmosferze. Udało 
nam się przylecieć do Malagi 
20 minut przed czasem 
oczekiwanym, czyli o 
godzinie 20:20. Od razu po 
opanowaniu emocji i 
odebraniu bagażu 
dzwoniliśmy do rodziców 
pełni euforii. Na lotnisku 
czekał na nas kierowca 
innego minibusa, który 

zaprowadził nas na parking i zapakował bagaże. Później pojechaliśmy w kierunku Sewilli nie zatrzymując 
się ani razu. Po drodze jedliśmy sobie przygotowane przez naszych rodziców kanapki. Po kilku godzinach 
jazdy, na miejscu spotkania (Plaza de Cuba) czekały na as nasze tymczasowe rodziny, zabierając nas do 
domów. Byliśmy gotowi na wielką przygodę.  
 
 

  



Rozdział II 
Zakwaterowanie i jedzenie 

 
Michał Bednarczyk, Robert Dróżdż 
Po przyjeździe do Sewilli zostaliśmy zaprowadzeni do rodziny, która miała zajmować się nami przez cały 
okres praktyk zagranicznych. Wszystko działo się w dzielnicy Triana, nieopodal Plaza de Cuba, Nasz 
pierwszy kontakt z właścicielką domu był dosyć przerażający. Bariera językowa odezwała się już na 
samym początku. Wtedy pomogła nam osoba z firmy pośredniczącej. Po chwili dowiedzieliśmy się że nie 
będziemy mieszkać sami. Razem z nami mieszkało trzech chłopaków z Włoch, byliśmy jeszcze bardziej 
przerażeni tym faktem, lecz miłym zaskoczeniem był fakt że jeden z współlokatorów rozmawiał biegle w 
języku angielskim, fakt ten bardzo nas ucieszył oraz podniósł na duchu. Kolejnego dnia w ramach 
dobrego rozpoczęcia współpracy „mieszkaniowej” wręczyliśmy właścicielce prezenty które przywieźli 
prosto z ojczystego kraju. Pani domu była strasznie ucieszona z wręczonych upominków. Kolejne dni 
wyglądały coraz lepiej, a bariera językowa okazała się nie taka straszna jak mogło się wydawać 
pierwszego dnia. Dzięki mieszkaniu u hiszpańskiej rodziny zobaczyliśmy jak wygląda życie typowego 
Hiszpana, a także poznaliśmy wiele nowych smaków kulinarnych oraz odczuliśmy „klimat” jaki panuje w 
Andaluzji, warto wspomnieć również o wielu zwyczajach jakie panują w Hiszpanii. Każdy dzień w 
słonecznej Hiszpanii mijał coraz szybciej a w ostatnich dniach czuliśmy wielki smutek i przygnębienie z 
powodu opuszczenia tak miłej, życzliwej rodziny oraz słonecznej Sewilli. 
 
Paulina Frąckowiak, Dominika Szornal 
Już przed samym przylotem do Hiszpanii zastanawiałyśmy, do jakiej rodziny trafimy. Czy w ogóle uda 
nam się porozumieć? Czy jedzenie będzie smaczne? Miałyśmy nadzieję, że nasza rodzina będzie znała 
chociaż podstawy języka angielskiego... i że będzie mieć psa. Na miejscu okazało się, że angielskiego nikt 
nie zna, a psa żadnego nie widziałyśmy.  
Wzięłyśmy walizki i podążając za Panem Tatą z host rodzinki znalazłyśmy się pod blokiem. Była to 
dzielnica Triana, znajdująca się zaraz obok centrum miasta. Weszłyśmy do domu, z wielką radością 
powitała nas Pani Mama. Od razu dostałyśmy hasło do WiFi i wodę. Otworzyła nam drzwi, a naszym 
oczom ukazało się miejsce gdzie przez następny miesiąc mogłyśmy się czuć jak Harry Potter: pokój 2x2, 
kraty w oknach...  tylko sowy brak. W sumie dobrze, że jej nie było, bo brakowałoby miejsca. Ogólnie 
rzecz biorąc było przytulnie. Od razu przeprowadziłyśmy dwugodzinną rozmowę (oczywiście z pomocą 
translatora), z której nic nie wynikło #perfecto. Na szczęście z czasem było coraz łatwiej się porozumieć.  
Starałyśmy się używać języka hiszpańskiego na tyle ile potrafimy - #sí, #no. 
A teraz przejdźmy do najważniejszego wątku: posiłków. Były dobre, typowa andaluzyjska kuchnia. 
Bardzo zasmakowała nam tradycyjna hiszpańska tortilla. Zaskoczyła nas jedynie ich wielkość, chyba 
wzięto nas za zawodników sumo, ale nie narzekałyśmy. Tak samo nie narzekałyśmy jak zdarzyło się, że 
woda pod prysznicem miała 10*C. Ogólnie czas mijał, a my czułyśmy się coraz lepiej, coraz bardziej jak w 
domu. Okazało się, że jednak mieszkanie u rodziny to świetna sprawa, między innymi dlatego, że 
mogłyśmy lepiej poznać kulturę Hiszpanii. Pani Mama pokazała nam wiele ciekawych miejsc, które 
odwiedziłyśmy, a także poleciła świetne kawiarnie i restauracje. 
Na pewno będziemy mile wspominać spędzony tu czas, a na święta wysyłać życzenia! 
 
Mateusz Giełzak, Michał Józaf 
Mieszkamy na Lopez de Gomara 31. Gości nas bardzo miła i wyrozumiała starsza pani z którą 
dogadujemy się przy użyciu tłumacza, ponieważ nasz hiszpański nie jest wystarczająco dobry na płynne 
porozumiewanie się. Na początku uzgodniliśmy kilka kwestii dotyczących zasad panujących w domu, 
przez co w późniejszym czasie było nam wszystkim łatwiej funkcjonować. Z większością rzeczy nie ma 
problemu, a wszystko da się załatwić poprzez rozmowę. Słuchanie po cichu muzyki czy wracanie przed 
północą w tygodniu do domu nie jest żadnym kłopotem, o ile zachowujemy ciszę i porządek. 
Codziennie rano czekają na nas płatki oraz rogaliki razem ze szklanką soku. Obiad dostajemy zwykle 
chwilę po przyjściu z pracy. Jedzenie jest dobre a porcje wystarczająco duże. Co do kolacji, zwykle 



umawiamy się na konkretną godzinę poprzez whatsapp'a. Kilka razy zdarzyło się, że rezygnowaliśmy z 
posiłku w domu i szliśmy zjeść sobie na mieście z czym nie było żadnego problemu. 
Śpimy obydwoje w małym pokoju, gdzie poza łóżkami i szafą nic więcej nie ma. Mamy do dyspozycji 
prysznic, pralkę i lodówkę, z której możemy korzystać kiedy chcemy. Jedną z zalet naszego położenia jest 
umiejscowienie przystanka, z którego to jeździmy do pracy, ponieważ znajduje się on naprzeciwko naszej 
klatki. W pobliżu mamy także wiele barów oraz dwa sklepy. Niestety mamy zdecydowanie najdalej na 
Plaza de Cuba, gdzie zwykle organizowanie są zbiórki. Poza tym nie zauważamy więcej wad naszego 
zakwaterowania. Jesteśmy zadowoleni z tego miejsca i raczej nie zamienilibyśmy się z innymi. Czujemy 
się tu swobodnie niczym we własnym domu. 
 
Michał Lewandowski, Sebastian Sołtysik 
W Sewilli mieszkaliśmy u bardzo miłej, starszej pani, niedaleko przystanku Plaza de Cuba. Od pierwszych 
chwil bardzo chętnie z nami rozmawiała... znaczy prowadziła monolog, bo nie za wiele rozumieliśmy. Na 
szczęście na ratunek przybył TŁUMACZ GOOGLE! Pozwolił on nam na uzgodnienie godzin śniadania, 
obiadu i kolacji; z jego pomocą informowaliśmy, że danego dnia będziemy potrzebowali lunchboxy i 
innego tego typu sprawy. 
Samo mieszkanie było duże, a nasz pokój wystarczający dla naszych potrzeb. Mieliśmy w szafkach tyle 
miejsca ile trzeba. Na suficie wisiał żyrandol z wentylatorem, niestety dość głośnym. Gniazdko było 
ulokowane między łóżkami, ale na szczęście był trójnik. W niektórych częściach pokoju połącznie WiFi 
było irytująco niestabilne. 
Rano śniadanie było zawsze takie samo - dwie połówki ciepłej bułki, dżem truskawkowy, krem 
czekoladowy, kakao (choć pani proponowała nam pierwszego dnia kawę), a czasem dodatkowo jakieś 
ciastko czy croissant. Po obiedzie przez długi czas nie było się głodnym; otrzymywaliśmy dwa dania oraz 
jakiś owoc. Z kilkoma wyjątkami, dania były dobre. Z kolacjami sprawa wyglądała podobnie. 
Każdy z nas miał własne klucze do mieszkania. Najpóźniej do domu wracaliśmy o 0:00, gdyż w innym 
przypadku jamnik Harry obudziłby pół Sewilli. Pani regularnie robiła pranie, następnie suszyła je, 
prasowała i dawała je nam poukładane. 
 
Dawid Maj. Marcin Misiuna, Marek Wójcik 
Mieszkam wraz z Markiem i Marcinem w dzielnicy Triana. Nasza gospodynią jest Maria. Jest to starsza, 
bardzo miła Pani, która każdego dnia przygotowywane nam przepyszne hiszpańskie dania takie jak np.: 
paella z kurczakiem i chorizo, paella z owocami morza oraz inne których nazw nie poznałem. Wszystko 
było bardzo pyszne i zaskakujące, tak jak "patrzące się" krewetki, które tak naprawdę były bardzo 
smaczne. Mieszka z nami jej syn. Jest naszym rówieśnikiem, potrafi rozmawiać po angielsku lecz niestety 
mało kontaktu mamy. Najczęściej nie ma go w domu a gdy już jest to gra sam na PS4 i nie wykazuje 
większej inicjatywy do poznania się. Nie mamy problemu z jedzeniem typowych tutejszych dań chociaż 
ilość tych specjałów jaką dostajemy czasami przewyższa nasze żołądki:-) W dni kiedy są organizowane 
wycieczki nasza host mama przygotowywuje nam duże lunch boxy. Marek i Marcin mieszkają w jednym 
pokoju, który znajduje się naprzeciwko mojego. Mieszkanie jest duże ale bardzo przytulne. Można 
powiedzieć że bardzo podobne do zwyczajnego polskiego mieszkania. Istotnym elementem, który 
odróżnia nasze zakwaterowanie od reszty uczestników to fakt, ze nie mamy jakichś istotnych zasad w 
domu. Gospodyni jest elastyczna w każdej kwestii. Z językiem jest trochę gorzej. Nikt z nas nie potrafi 
rozmawiać po hiszpańsku a host mama potrafi tylko podstawowe słówka z języka angielskiego. Najlepiej 
rozmowy idą Marcinowi, a Marek ze mną pozostaje przy tłumaczu i gestach. Całe szczęście jak na 
cywilizowany dom przystało jest wifi! No tak kto w tych czasach potrafi bez niego żyć?! Na pewno nie 
informatycy:-) Oprócz ilości i rodzajów dań podoba nam się możliwość wracania i wychodzenia według 
naszego upodobania. Pani nie ogranicza nas również w kwestii kąpieli, czy tego co możemy sobie zjeść z 
lodówki. Trafiliśmy do rodziny, która posiada dwa psy. Młodszy psiak to mały, biały piesek, a starszy do 
niewielki york. Zawsze uradowane maluchy z zaskakującą ilością energii. Niestety mają w zwyczaju 
podgryzać nas za stopy, zaczepiać podczas jedzenia oraz zdarzyło im się nasiusiać u nas w pokojach. 
Mimo tych lekkich niedociągnięć myślę, że trafiliśmy do jednej z najlepszych rodzin. 
 



Roksana Rogowicz, Agata Zakrzewska 
Mieszkam razem oraz dwiema dziewczynami z Włoch, które są tutaj również dzięki programowi 
Erasmus+. Lokalizacja, w której mieszamy jest wręcz idealna. Mamy blisko do głównej ulicy, do miejsca 
gdzie zawsze mamy grupowe spotkania i od samego centrum miasta dzieli nas zaledwie 10 minut drogi. 
Gospodyni jest miła, niestety nie potrafi ani jednego słowa po angielsku. Ale dla dziewczyn miałby to być 
problem?! Nie ma opcji! Bez problemu radzimy sobie okropnie łamanym hiszpańskim językiem, gestami i 
tłumaczem. Dla chcącego nic trudnego. Nasze dwie współlokatorki w mieszkaniu dobrze operują 
językiem brytyjskim więc tu nie mamy problemu z komunikacją. Dziewczyny są mniej więcej w tym wieku 
co my i przepełnia je chęć poznawania ludzi. Kiedy tylko mają okazję rozmawiają z nami i wypytują o 
różne rzeczy. Ilość posiłków dziennie w domu to trzy. Rano – śniadanie, każdy przygotowuje sobie sam i 
najczęściej samotnie je spożywa. Jest to spowodowane tym, że każdy zaczyna pracę o innej godzinie. Z 
rana jemy płatki z mlekiem bądź tosty z marmoladą/nutellą. Kolejny jest lunch. Znów każda z nas je go 
najczęściej oddzielnie, bo kończymy pracę różnie. Otrzymujemy o tej porze ciepłe danie najczęściej 
będące typowym daniem w Hiszpanii. Za każdym razem nasza host mama po hiszpańsku tłumaczy nam 
co to za potrawa, z czego jest zrobiona, a nawet skąd się wzięła. Wieczorem, punktualnie o 21:00 lub jak 
na Hiszpanię przystało chwilę później czeka na nas obiad. Myślę ,że jest to największy objętościowo 
posiłek podczas całego dnia. Otrzymujemy ryby w najróżniejszych postaciach, sałatki, kanapki, kiełbaski z 
rodzinną recepturą, omlety, warzywa, itp. Jedzenie, mimo że momentami bardzo odmienne od tego 
znanego nam wcześniej jest bardzo smaczne. Nie ma takiego dnia aby pani domu zostawiła nas bez 
posiłku. Nawet gdy przypada dzień wycieczki, informujemy o tym wcześniej naszą host mamę i ta 
przygotowuje dla nas lunch boxy. Niestety jak w każdym domu panują tu pewne zasady. Jedyna zasada 
,która nam nie odpowiada to możliwość kąpieli tylko raz dziennie maksymalnie przez 5 minut. Przy 
klimacie gdzie temperatura dotyka 41 stopni to trochę nieprzyjemna sytuacja. Mamy dużą swobodę jeśli 
chodzi o wychodzenie z mieszkania. Każda z nas otrzymała swoje klucze i informacje, że możemy 
wychodzić kiedy i gdzie chcemy. Tylko wiadomo, rozważnie i ostrożnie. 
 
Mateusz Markefka, Daniel Walosczyk 
Mieszkamy przy ulicy Fortaleza. Nasz dom znajduje się najbliżej miejsca spotkań z całej naszej grupy, 
jednakże wcale nam to nie przeszkadza by prawie zawsze się spóźniać. Nasza gospodyni to starsza 
kobieta o imieniu Gloria, która jest bardzo sympatyczna oraz zabawna (zwłaszcza kiedy śmieje się z 
poziomu naszego hiszpańskiego pytając czy wolimy banana czy plátano... oczywiście to jest to samo). W 
naszym mieszkaniu jest bardzo ruchliwie, gdyż każdego tygodnia przychodzą nowi współlokatorzy. Tym 
sposobem byliśmy już pod jednym dachem z parą Brytyjczyków, Rosjaninem, Azjatą i Słowenką. 
Doliczając do tego gospodynię Hiszpankę i nas dwóch Polaków robi nam się bardzo multikulturowo. 
Każdy dom ma swoje zasady, u nas te są bardzo ogólnikowe, jeżeli nie będziemy jedli jakiegoś z trzech 
posiłków danego dnia wystarczy o tym poinformować. Nie posiadamy godzin o których maksymalnie 
musimy być w domu, jednakże warto poinformować o tym naszą gospodynię, żeby się nie martwiła. 
Odnośnie posiłków: śniadania, obiady, kolacje, tu za wiele się nie różni, no chyba że mowa o tym co 
znajdziemy na tych talerzach. Nietypowe połączenia dań typu jajko sadzone z gulaszem i ryżem polanym 
sosem pomidorowym. Zupy kremy na zimno (gdyż ciężko zjeść coś ciepłego gdy na dworze panują 
temperatury blisko 40 stopni) z dodatkiem "jamon", czyli tutejszej szynki. Mimo, iż tutejsze potrawy są 

naprawdę pyszne, tęsknimy za naszym polskim schabowym ❤. W mieszkaniu nie jesteśmy zbyt często. 
Nasz dzień zaczyna się wstaniem o godzinie 7:00, zjedzeniu śniadania i pójściu, każdy w swoją stronę, do 
pracy. Wracamy ok. 15:30-17:30 by zjeść obiad, chwilę odpocząć i zacząć swoje życie w hiszpańskiej 
Sewilli, chodź te zaczyna się tutaj dopiero ok.20:00. 
Ludzie wychodzą na ulicę aby się spotykać w towarzystwie oglądając mecze, podziwiając uliczne pokazy 
tańca utalentowanych artystów. My również spędzamy wolny czas w ten sposób aklimatyzując się. Ok 
godziny 21:00 wracamy do domu by zjeść kolację (której głównym, nieodłącznym elementem jest sałata 
oblana octem i oliwą z oliwek) i porozmawiać ze swoimi bliskimi przy pomocy różnego typu 
komunikatorów. W ten oto sposób mija nam czas w słonecznej Hiszpanii..  



Rozdział III 
Relacje z praktyk 

 
Michał Bednarczyk 
Pracuję w serwisie komputerowym o nazwie Arka De Noe czyli Arka Noego. Serwis ten 
znajduje się przy ruchliwej ulicy w dzielnicy Sewilli o nazwie Heliopolis. Przed moim 
miejscem praktyk znajduje się duże technikum informatyczne. Dojazd do pracy zajmuje mi 
w sumie około 30 minut. Dojście na przystanek autobusowy z domu zajmuje mi 15 minut i 
podróż autobusem kolejne 15 minut. Zawsze jak rano idę do pracy przechodzę przez 
piękny most o nazwie Puerta de Triana i podziwiam Sewillę gdy wschodzi słońce. Rano 
temperatura wynosi około 23 stopni więc jak dla mnie jest po prostu idealna, natomiast 
gdy wracam z pracy jest już nieco cieplej. Pracuję od godziny 9:00 do 15:00 czyli 6 godzin. 
W pracy pracuję łącznie z 4 osobami. Jednym z nich jest chłopak w moim wieku o imieniu 
Luis. Pochodzi on z Portugalii i również odbywa praktykę tylko nieco dłuższą niż ja. Luis 
jako jedyny członek zespołu oprócz mnie umie dobrze mówić po angielsku więc 
rozmawiam z nim w języku angielskim i świetnie się dogadujemy. W serwisie głównie 
składam komputery stacjonarne, rozkręcam i czyszczę laptopy, wymieniam komponenty 
zarówno w komputerach i laptopach. Instaluję również oprogramowania antywirusowe 
oraz przydatne aplikacje i programy. Zdarza się również, że naprawiam uszkodzone 
drukarki oraz telefony. W pokoju serwisowym pracuje ze mną również Luis, więc na 
szczęście nie jestem sam i mam kogoś do pomocy. Świetnie mi się z nim współpracuje. 
Raz ja mu w czymś pomagam a raz on mi. 
Czasami ja i Luis jeździmy do klientów i pomagamy im w sprawach dotyczących 
problemów z komputerem np. wymiana zepsutego dysku na nowy, formatowanie, 
instalowanie systemu operacyjnego, zainstalowanie sterowników lub usunięcie 
szkodliwego oprogramowania z komputera. 
W wolnych chwilach rozmawiam z nim sporo o piłce nożnej oraz o tematyce związanej z 
siłownią. W pracy panuje bardzo miła atmosfera, każdy jest miły oraz wyrozumiały. Dwie 
panie które pracują z nami w serwisie mają na imię Laura oraz Patricia. Są one bardzo 
sympatyczne oraz maja genialne poczucie humoru i często lubią pożartować. Co jest 
ciekawe pochodzą one również z Portugalii tylko już od dłuższego czasu mieszkają w 
Sewilli. Praca w serwisie nie nudzi mnie. Panuje tutaj świetna atmosfera, każdy jest 
uprzejmy oraz miły. Praca w serwisie komputerowym Arka De Noe przynosi mi sporo 
nowych doświadczeń, których na pewno nie zapomnę oraz które mogą mi się przydać w 
przyszłości. 
 
Robert Dróżdż 
Praktyki w Hiszpanii rozpocząłem w szkole która nosiła nazwę Colegio San Pedro 
Crisologo, jest to szkoła która ma 2 budynki. Pierwszym budynkiem jest budynek 
południowy. Drugi budynek - północnym to przedszkole. Szkoła w której pracuję, a także 
budynek północny znajdują się w zachodniej części Sewilli. Sam dojazd do pracy nie 
zajmuje wiele, a to za sprawą środka komunikacji jakiego używam. Do pracy dojeżdżam 
metrem. Uwielbiam ten środek komunikacji, ponieważ jest on o wiele mniej awaryjny od 
innych i co najważniejsze prawie zawsze jest na czas. Wysiadam na przystanku „San 
Juan Bajo”. Zawsze w drodze do pracy towarzyszą mi piękne widoki słonecznej Hiszpanii. 
Pracuję w godzinach od 9:00 do godziny 15:00. Czas w pracy mija mi strasznie szybko i 
czasem mam wrażenie, że dopiero wszedłem do szkoły a już muszę z niej wyjść :-). 
Dyrektorem szkoły jest życzliwy Pan Manolo, na terenie całej placówki pracuje również 
wiele innych równie miłych i uprzejmych pracowników jak on. Po kilku dniach pracy 
przedstawiono mi Panią Carmelę, która w szkole pełniła funkcje nauczyciela wychowania 
fizycznego, ku mojemu zaskoczeniu pani Carmela rozmawiała po angielsku, z czego 
byłem bardzo zadowolony. Zadania które miałem do zrobienia wykonywałem w 
specjalnym pokoju który był odizolowany od dzieci biegających po szkole, pokój ten był 
bardzo podobny do polskiego pokoju nauczycielskiego lecz wymiarowo był on mniejszy. 
Moje zadania w szkole na początku nie były zbyt wymagające, często opierały się one na 
podstawowych zadaniach z którymi przysłowiowy „Kowalski” miał problemy. Z czasem 
jednak dostawałem nieco cięższe zadania takie jak naprawa zepsutych komputerów, ich 
diagnostyka, wymiana części, instalacja systemów operacyjnych, naprawa urządzeń 
peryferyjnych, tablic multimedialnych czy rozwiązywanie problemów związanych z siecią 
komputerową. W pracy czas mijał mi bardzo przyjemnie, nie doświadczyłem żadnych 
problemów ani zmartwień. Dzięki zagranicznym praktykom Erasmus+ nabrałem wiele 
doświadczenia z którego na pewno skorzystam w przyszłej karierze zawodowej. 
 
 
 



Paulina Frąckowiak 

Pamiętam jeszcze jak stresowałam się tym czy poradzę sobie na praktykach. Na 
szczęście im bliżej były, tym poziom mojego niepokoju malał. Pamiętam jak dziś pierwszy 
dzień mojej pracy w firmie Zacpro-PC. Godzinną podróż autobusem do wschodniej części 
Sewilli. Poznałam mojego szefa Manuela i dwóch innych praktykantów Ivana i Tobiego. 
Panująca tam atmosfera była tak przyjemna, czułam się jak wśród najlepszych przyjaciół. 
Całe dnie spędzaliśmy na żartach, jedzeniu, na poważnych i tych mniej rozmowach. Na 
szczęście każdy z nas potrafił dobrze posługiwać się językiem angielskim, co było dużym 
plusem. Oczywiście mieliśmy również sporo pracy. Uwielbiałam stać z nimi nad 
komputerem, telefonem czy innym niepoprawnie działającym lub zepsutym sprzętem. 
Wtedy następowało zjawisko tzw. burzy mózgów, której wynikiem zawsze było 
rozwiązanie. W ciągu tego miesiąca udało mi się bardzo dużo nauczyć, co na pewno 
przyda mi się w zawodzie informatyka i oczywiście w szkole. Było mi trochę przykro na 
myśl, że wracam do kraju i najpewniej już ich więcej nie spotkam, to samo było widać po 
nich. Cieszę się, że dzięki projektowi miałam okazję poznać wspaniałych ludzi, sprawdzić 
swoje umiejętności oraz wiele się nauczyć. Myślę, że każdy chociaż raz w życiu powinien 
przeżyć coś takiego. 
 
Mateusz Giełzak 
Praktyki odbywam w Tecno Consolas razem z kolegą z klasy - Michałem Józafem. 
Jest to niewielki serwis zajmujący się głównie naprawą mniejszych urządzeń 
elektronicznych i konsol. Dojazd do naszego miejsca pracy, pomimo przesiadek, nie jest 
skomplikowany. Zajmuje on codziennie około 2 godzin w obydwie strony. Wsiadamy do 
autobusu nr 05 naprzeciwko naszego miejsca zamieszkania, jedziemy nim na przystanek 
Gran Plaza, gdzie zmieniamy autobus na pośpieszny "LE" i jedziemy nim przez kolejne 20 
minut. Z naszego końcowego przystanku potrzebujemy jeszcze kilku ostatnich minut na 
dojście do firmy, gdzie witamy się z Francisco Luis Castilla Mena - naszym szefem i 
opiekunem praktyk równocześnie.  
Po wejściu zajmujemy miejsca i czekamy, aż szef przydzieli nam zadania na dzisiaj. 
Porozumiewanie się nie sprawia problemu, gdyż właściciel firmy, oprócz języka 
ojczystego, zna także angielski. Jako że jest to serwis, nigdy nie wiemy tak naprawdę ile 
pracy nas czeka. Wszystko zależy od klientów, ich indywidualnych upodobań i problemów. 
Zdarzają się więc dni bardziej i mniej pracowite.  
Do naszych najciekawszych obowiązków należy: konserwacja, czyszczenie i wymiana 
części konsol Playstation 4. Zdarzało się, że w ciągu jednego dnia pracy dawaliśmy radę 
"odratować" około czterech urządzeń, co moim zdaniem jest dobrym wynikiem. Należy 
wspomnieć, że pierwszego dnia nie wiedzieliśmy nawet jak te konsole wyglądają od 
środka, jednak po krótkiej lekcji udzielonej przez kierownika potrafiliśmy je już składać i 
rozkładać. Oczywiście serwisujemy też komputery stacjonarne i laptopy. 
Atmosfera na praktykach jest naprawdę miła, nie widać tych nieprzyjemnych i budujących 
napięcia relacji typu podwładny-szef. Fran, gdyż tak prosił byśmy się do niego zwracali, 
traktuje nas bardziej jak swoich kolegów, którym zawsze można opowiedzieć coś 
ciekawego. Zdarzyło się, że kilka razy zabrał nas ze sobą samochodem w teren do 
klientów, odebrać potrzebne części ze sklepu, czy kupić coś potrzebnego do serwisu.  
Praca w Tecno Consolas bardzo mi się podoba i cieszę się, że trafiłem akurat tutaj. 
Nabywam wiele przydatnych umiejętności, których nie zdobyłbym tak łatwo w Polsce, 
ucząc się samemu i bez dostępnego sprzętu. 
 
Michał Józaf 
Miejscem w którym odbywam praktyki jest mały, prywatny serwis TECHNO CONSOLAS. 
Jestem tam razem z moim kolegą Mateuszem Giełzakiem. Firma znajduje się na ulicy 
Cueva de la Pileta z dala od naszego miejsca zamieszkania. Dojazd do pracy zajmuje 
nam około godziny i musimy dojeżdżać tam dwoma autobusami. Wsiadamy do busa z 
przystanku pod domem i przesiadamy się na przystanku Gran Plaza do autobusu 
pośpiesznego, potem kilka minut pieszo i jesteśmy na miejscu. Serwis ten zajmuje się 
naprawą oraz konserwacją rozmaitych sprzętów elektronicznych, najczęściej są to konsole 
oraz laptopy, ale trafiają się też urządzenia mobilne czy komputery stacjonarne. 
Sam lokal jest niewielki i podzielony został na dwie części – sklepową i serwisową w której 
to naprawiamy urządzenia. Wchodząc do środka w oczy rzucają się gabloty z rozmaitymi 
konsolami, grami i gadżetami co sugeruje nam, że mamy do czynienia z prawdziwym 
pasjonatem gier wideo. Nasz szef jest bardzo miłą i zawsze uśmiechniętą osobą. Można z 
nim porozmawiać na wiele tematów, dysponuje dużą wiedzą na temat napraw urządzeń 
elektronicznych no i oczywiście gier :D Gdy tylko ma się jakiś problem wystarczyć poprosić 
o pomoc i chwilę potem już wiadomo co się zrobiło źle. 
Ilość pracy zwykle zależy od ilości klientów, ale nie mieliśmy jeszcze sytuacji, gdzie nie 
byłoby co robić. Czasami były dni gdzie rozkręcaliśmy po kilka PS4, a czasami 
siedzieliśmy cały dzień przy czyszczeniu i naprawie jednego laptopa. Nasze zadania to 



między innymi rozkręcanie i czyszczenie konsol, diagnoza i naprawa laptopów czy 
instalacja i konfiguracja systemów. Mieliśmy również okazję kilka razy pojechać wraz z 
szefem do klientów i zobaczyć jak wygląda praca w terenie. 
Czas w pracy upływa bardzo szybko dzięki świetnej atmosferze. Praktyki te nauczyły mnie 
wielu rzeczy oraz pokazały jak wygląda praca w serwisie. Utwierdziło mnie to w 
przekonaniu, że jest to praca właśnie dla mnie. Praktyki uważam za bardzo udane i 
pouczające. Jeśli miałbym możliwość ponownego wyjazdu do Sewilli bez zawahania 
zgłosiłbym się ponownie. 
 
Michał Lewandowski 
Serwis ten specjalizuje się w naprawie urządzeń elektrycznych jak i w ich sprzedaży. Jest 
to dość niewielki zakład, choć ma w Sevilli dwa oddziały. W tym drugim pracuje Paulina. 
Na praktyki dojeżdżam wraz z Agatą. Spotykamy się w wyznaczonym miejscu o 8:30, 
stamtąd mamy 20 min. drogi na przystanek autobusowy. Autobusy na szczęście jeżdżą 
często, więc nie musimy długo czekać. Bus linii 28 jedzie na miejsce 30-40 minut, więc 
cała trasa zajmuje aż godzinę. Dość długo, będąc szczerym, no ale w końcu 
przejeżdżamy 2/3 Sewilli. 
Pan, który przez pierwsze dni zlecał nam zadania, jest nastawiony na ich wykonanie, 
chyba że coś jest ponad nasze możliwości. Następnie doszedł José, dzięki któremu 
atmosfera w pracy trochę się polepszyła. Choć jest chaotyczny, ma lepsze nastawienie i 
częściej się uśmiecha. 
Przez pierwsze dni nie szedłem na praktyki pełne entuzjazmu, a w trakcie kolejnych... 
niewiele się zmieniło. Codziennie dostajemy jakieś zadanie do wykonania. Niektóre są 
ciekawe np. wymiana wewnętrznej, niewymienialnej baterii w telefonie. Ale inne 
monotonne - kolejna instalacja systemu i kilku podstawowych aplikacji. 
Są to bardziej zadania, która mamy zrobić dla samego faktu pracy, niż coś co nauczy nas 
czegoś. W połączeniu z neutralną atmosferą, nie rodzi to chęci przyjścia na praktyki z 
entuzjazmem. 
Czas mija zazwyczaj powoli. Choć oczywiście są dni, w których dziwimy się, że możemy 
iść już do domu. 
Na praktykach nie możemy usiąść, więc przez wiele godzin stoimy nad sprzętem nad 
którym pracujemy. Nawet, gdy robiłem coś tak wymagającego precyzji jak rozebranie 
telefonu - stałem... Znaczy kucałem, bo inaczej się tego nie dało zrobić. W samym 
serwisie nie ma porządku. Z grubsza rzeczy są posortowane, ale jeśli chce się znaleźć 
kość RAM to nie będzie problemu ze znalezieniem jej wśród procesorów. Dobrych 
narzędzi brakuje, ale za to jest jeden stary wkrętak, który można zastosować od małych 
śrubek do śrub. Jakby nie on to wiele laptopów nie zostałoby rozkręconych. Całość brzmi 
dziwnie, ale taka jest prawda - brakuje tam narzędzi pracy. Monitor z wejściem HDMI? 
Jest tylko jeden, w części serwisu, w której obsługuje się klientów. 
 
Dawid Maj 
Pracuję w firmie, a właściwie w szkole (Colegio San Pedro Crisologo) która ma 2 budynki. 
Pierwszy budynek południowy oraz przedszkole - budynek północny, oddalone od siebie 
5min drogi pieszo. Znajduję się ona w zachodniej części Sewilli za rzeką Guadalquivir. 
Dotarcie do tego miejsca od miejsca zamieszkania zajmuje mi około 20 min., gdyż, metro 
którym dojeżdżam do miejsca pracy znajduje się 10 min. ode mnie, a samym metrem jadę 
przez 3 przystanki, co zajmuje 5 min., i dotarcie do szkoły od przystanku San Juan Bajo 
zajmuje przeważnie 5 min. Nie sprawia mi to żadnego problemu, bo droga jest całkiem 
przyjemna i są tam bardzo ładne widoki podczas przejazdu. Pracuję w godzinach od 9:00 
do 15:00. Dyrektorem jest miły i uprzejmy Manolo. Oprócz niego w szkole pracuje jeszcze 
dużo sympatycznych osób, ale najważniejsze osoby, które zostały mi przedstawione i z 
którymi się komunikowałem to: Carmela, Marta oraz Angustias. Są oni bardzo życzliwymi i 
miłymi nauczycielami w tej szkole, a do tego potrafią dobrze używać języka angielskiego. 
Niestety sam dyrektor aż tak dobrze nie mówi po angielsku, przez co był czasem problem 
w komunikacji, ale dzięki gestom jakoś sobie poradziłem. Nie stanowi to dużego problemu, 
gdyż czasem wynikają z tego zabawne sytuacje. Na co dzień wykonuję zadania w 
specjalnym pokoju odizolowanym od dzieci. Z początku były to proste prace zajmujące nie 
więcej niż 30 min., przykładowo zmiana preferencji drukowania, naprawa tablicy 
interaktywnej, podładowanie tabletów uczniowskich, czy konserwacja laptopów szkolnych. 
W drugim tygodniu dostawałem bardziej skomplikowane zadania, które opierały się na 
naprawie zepsutych komputerów albo zainstalowaniu systemu na nowo na komputerze. 
Moja praca jest bardzo przyjemna, a w szkole panuje pozytywna atmosfera. Nie 
doświadczyłem w pracy żadnych przykrych sytuacji, miałem pełno zabawnych momentów, 
nauczyłem się trochę o tablicach interaktywnych, oraz zdobyłem spore doświadczenie, 
które przyda mi się w z pewnością przyszłości. 
 
 



Marcin Misiuna 

Pracuję w ogromnej szkole podstawowej CEIP Tomas de Ybarra, znajduje się w 
przepięknej dzielnicy. Owo miejsce jest położone daleko od mojego mieszkania i muszę 
dojeżdżać metrem do pracy, dzięki któremu podróż nie jest zbyt długa. Dojazd samym 
metrem zajmuje około 20 minut, lecz później idę pieszo 15 minut do szkoły. Prace 
zaczynamy o takiej godzinie jak uczniowie lekcje, czyli o 9:00, a kończymy o 17:00. Szkoła 
jest podzielona na 2 budynki między którymi jest zasadzonych trójka drzew, które są 
logiem tej placówki. Prace zaczynam od sprawdzenia tabelki z problemami do której każdy 
ma dostęp. W tabeli są takie informacje jak nazwisko nauczyciela zgłaszającego problem, 
jego klasa i krótki opis. Moim priorytetem jest pomoc każdemu nauczycielowi by ci mogli 
prowadzić lekcje w odpowiednich warunkach. Jeśli zostanie mi trochę czasu w planie 
wykorzystuje go do określenie problemu w niedziałających sprzętach, renowacja sprzętu 
lub usprawnienie. Potem muszę przygotować notebook'i na tak zwany "Maker Space". 
Jest to długa przerwa, podczas której uczniowie oprócz zabaw i odpoczynku mogą coś 
sami stworzyć. W moim przypadku jest to tworzenie gier w programie "Scratch", który sam 
kiedyś używałem, więc mogę pomagać dzieciom tak jak tylko mogę. Po wszystkim moim 
zadaniem jest konserwacja i naładowanie notebook'ów. Na koniec dnia mam okazję 
jeszcze dokończyć pracę z samego początku. Moim przełożonym, który często mi 
tłumaczy niektóre opisy nauczycieli na angielski jest David, bardzo miły, potrafiący język 
angielski nauczyciel. Tak samo wszyscy nauczyciele, sekretarki i uczniowie nawiązują ze 
mną więź i rozmawiają, dzięki czemu atmosfera jest bardzo wesoła i przyjemna. Dzięki 
temu miejscu wiem o swoich mocnych jak i słabych stronach z dziedziny informatyki i 
pozwolono mi je rozwijać. Wiem też, że w przyszłości chciałbym pracować w podobny 
sposób jak tam. Bardzo podoba mi się tam praca. 
 
Roksana Rogowicz 

Praktykę odbywam w niewielkim serwisie o nazwie „LabCheap”. Firma znajduje się w 
znacznej odległości od mojego miejsca zamieszkania. Dojazd zajmuje około 40 minut, na 
szczęście jest to tylko jeden autobus, a przystanek znajduje się 10 minut od domu. Do 
firmy jeżdżę z Danielem, z którym przypadło mi pracować, dzięki temu czas w autobusie 
leci szybciej. Czasem gdy mamy już siebie dość lub po prostu nie mamy tematów do 
rozmów zakładamy słuchawki i słuchamy muzyki. 
Po wejściu do firmy ukazuje się sklep jak i punkt odbioru zepsutego sprzętu. Kierownikiem 
tej części firmy jest Oscar. Głównie to on rozmawia z klientami, odbiera zepsuty sprzęt 
oraz wydaje ten naprawiony. Jego pomocnikami są Abdul, Alfonso oraz Miguel Junior (tak 
„Junior” jest konieczne, gdyż jest on synem szefa: Miguela) odpowiadają oni za 
zarządzanie bazą klientów oraz dostarczenie potrzebnych do napraw podzespołów na 
serwis znajdujący się nad sklepem, zaraz obok gabinetu szefa Miguela. W serwisie 
kierownikiem jest Mario, wyznacza on zadania i pomaga, gdy jest taka potrzeba. Praktykę 
odbywa tam również Andreas tyle, że jest on Hiszpanem i  służy nam jako translator, 
ponieważ tylko on rozumie i potrafi powiedzieć coś po angielsku. Pozostali pracownicy to 
David, Fran oraz Luijan. Pracownicy nie raz zaskoczyli nas witając się z nami słowami 
„dzień dobry” czy „cześć”, pytając „jak się masz?”. Było to naprawdę bardzo miłe z ich 
strony. Nie poznali oni jednak najpopularniejszego słowa na „k”, więc mój kolega 
postanowił ich tego nauczyć. Wyszło mu to rewelacyjnie. 
Codziennie jest coś innego do roboty. Naprawiamy komputery, laptopy, tablety, telefony, 
drukarki, a nawet zdarzają się serwery czy konsole. Uczymy się jak wymienić ekran, jak 
oczyścić pewne komponenty, jak sprawdzić co nie działa i dlaczego. Chcąc naprawić płytę 
główną, często musimy wymienić jeden czasem bardzo malutki element, do tego służy 
nam lupa i lutownica, której obsługi musieliśmy się nauczyć, bo poparzenie 380 stopniami 
mogłoby boleć, a tak mi się przynajmniej wydaje. 
Pracuję w godzinach 9:00-15:00 od poniedziałku do piątku. W pracy mamy jedną przerwę 
śniadaniową, którą spędzamy na dworze wygrzewając się na ławeczce i dzwoniąc do 
swoich rodzin lub idąc do restauracji śniadaniowej znajdującej się zaraz obok firmy na 
przepyszne bagietki z szynką i tortillą, które oczywiście spożywamy we wspólnym gronie w 
firmie. Raz udało nam się nawet załapać na wspólny obiad, gdyż raz w miesiącu w trakcie 
sjesty jeżdżą oni na „cheap american food”, czyli nic innego jak pizza, hot-dog czy frytki z 
nuggetsami. 
W pracy panuje miła atmosfera, z pracownikami firmy a szczególnie serwisu, wydaje mi 
się, że nawiązaliśmy pewnego rodzaju więź. Często się śmiejemy, słuchamy muzyki a 
nawet śpiewamy. Wszyscy jesteśmy w podobnym wieku, więc to pewnie dzięki temu tak 
dobrze się dogadujemy. 
Aczkolwiek nie zawsze było tak kolorowo. Początek. Pierwszy dzień. Pierwsze zadanie. 
Konfiguracja systemu, niby nic trudnego, póki nie musisz zrobić tego po hiszpańsku. 
Mieliśmy chwilowy kryzys, ale po uspokojeniu emocji okazało się, że nie było to takie 
trudne i dużo rzeczy możemy zrobić dzięki pamięci wzrokowej, bo przecież 
rozmieszczenie jest to samo. Z tego co zauważyliśmy Hiszpanie bardzo poważnie 



podchodzą do tekstu: "Nie działa!? A spróbowałeś wyłączyć i włączyć?". Jest to 
rozwiązaniem naprawdę na wszystko.  
Praca w LabCheap jest bardzo przyjemna i ciekawa, wiele rzeczy się tam nauczyłam. 
Dowiedziałam się, że nasze sprzęty jednak nie są takie delikatne i dość sporo siły można, 
a czasem nawet trzeba użyć żeby coś zdjąć lub otworzyć i nie ma co obawiać się 
zniszczeń. Bałam się pracy w serwisie, bo interesuje się raczej grafiką , ale okazało się to 
niezwykłą przygodą i całkiem przyjemnym zajęciem. 
 
Sebastian Sołtysik 

Moją praktykę odbywam w serwisie komputerowym „Mundo Informática”.  Pracuję w nim 
razem z Markiem. W firmie pracują trzy osoby, a przynajmniej tyle przechodzi codziennie 
wykonywać pracę na miejscu. Szef Daniel, który zajmuje się z reguły obsługą klientów i 
zazwyczaj zagląda do tylnej części serwisu tylko po to, aby przekazać kolejny sprzęt do 
naprawy, bądź go odebrać do oddania klientowi. Drugą osobą, z którą mam najwięcej 
styczności, jest Alvaro. Jest on naszym opiekunem praktyk, co za tym idzie, z reguły to on 
przydziela nam zadania. Na początku praktyk bacznie nas obserwował i pokazywał nam 
każdy proces. Po tych dwóch tygodniach jednak z reguły daje nam coś do zrobienia, a 
pomaga w przypadku gdy zgłosimy jakiś problem z wykonaniem czynności. Ostatnią 
osobą jest Miguel, który zajmuje się praktycznie wszystkimi smartfonami i tabletami, które 
trafiają do serwisu. Alvaro oraz nam zostają laptopy, komputery stacjonarne i zdarzają się 
czasem drukarki czy telewizory. Przez pierwsze dwa tygodnie byli tam również dwaj inni 
praktykanci z Polski, którzy również byli pomocni gdy robiliśmy jakąś czynność pierwszy 
raz. 
Mój dzień roboczy rozpoczyna się od wstania ok. 6:45, porannej toalety, ubrania się i 
śniadania ok. 7:15. Z powodu ogromnej ilości czasu nigdy nie śpieszymy się z Michałem 
(moim współlokatorem) jeśli chodzi o jedzenie. Po długim śniadaniu, sprawdzenie poczty 
oraz pozbieraniu przedmiotów takich jak klucze czy telefon wychodzimy się spotkać z 
Agatą, Markiem (tym który ze mną pracuje) oraz drugim Michałem na rondzie przy Plaza 
de Cuba. Gdy już wszyscy przyjdą około godziny 8:30 udajemy się na drugą stronę 
Puente San Telmo. Tam Agata i mój współlokator przechodzą przez drogę udając się 
gdzieś dalej na przystanek, a nasza trójka zostaje po tej stronie ulicy i czeka na autobus 
linii 42. Autobusem tym dojeżdża na uczelnię bardzo dużo studentów, niedaleko której 
wysiada Michał do swojej pracy. My jednak jedziemy kilka przystanków dalej. Przejazd 
autobusem do pracy zajmuje nam około 40 minut, ale całe szczęście nie musimy się 
przesiadać a przystanek docelowy jest bardzo blisko serwisu. Pracę rozpoczynamy o 9:30, 
a kończymy o 15:30 Droga powrotna wygląda analogicznie do dojazdu, tylko że rzadziej 
spotykamy innych po drodze. 
 
Dominika Szornal 
Pracuję w akademii tańca “Clamor” jako grafik komputerowy, która znajduję się na ulicy 
Santa Maria de los Reyes, niedaleko centrum miasta. Droga do pracy zajmuje mi trochę 
ponad 30 minut. Niestety nie mam bezpośredniego połączenia, jednak transport publiczny 
jest doskonały, w ciągu dnia autobusy odjeżdżają średnio co 8 minut. Zajęcia taneczne 
odbywają się w godzinach wieczornych od 17:00 do 22:00, dzięki czemu w moich 
godzinach pracy, od 09:00 do 15:00, mam ciszę i spokój. Rano jest ze mną tylko szefowa, 
Patricia, która jest rodowitą Hiszpanką pochodzącą z Madrytu. Moje główne zadanie to 
tworzenie plakatów informacyjnych o odbywających się lekcjach tańca. Zazwyczaj rano 
omawiamy szczegóły dotyczące projektu. Potem mam wolną rękę i mogę puścić wodze 
fantazji. Niestety poziom języka angielskiego jest na bardzo niskim poziomie, aby nie 
pisać, że na zerowym, zatem większość rozmów odbywa się przez tłumacza 
internetowego albo za pomocą gestów. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie jest to 
żaden problem, gdyż dzięki temu jest zabawniej, a czasem wynikają z tego komiczne 
sytuacje. Atmosfera w firmie jest bardzo przyjazna, no, chyba że ktoś powie, że nie lubi 
słynnej, hiszpańskiej szynki, wtedy można wyjść z tej sytuacji cało, tylko dlatego, że wzrok 
nie potrafi zabijać. Odkrywam na własnej skórze, jak wygląda praca grafika 
komputerowego, co pomoże mi w wyborze dalszej drogi zawodowej. 
 
Marek Wójcik 
Miejsce mojej pracy jest oddalone o około czterdzieści minut drogi autobusem od miejsca 
mojego zamieszkania. Pracuję razem z Sebastianem w godzinach od 9:30 do 15:30. W 
pracy dane jest mi nauczyć się wielu przydatnych rzeczy i doszlifowanie już nabytych 
umiejętności. Nasz szef Daniel poza byciem biznesmenem prowadzącym serwis 
informatyczny, okazał się również muzykiem tworzącym głównie mixy najpopularniejszej 
muzyki. Swoimi dziełami dzieli się z nami podczas pracy, gdy lecą w tle dodając nam chęci 
do pracy. Nasz opiekun Alvaro przyjeżdża codziennie do pracy na motorze i dba o to, żeby 
nam się nie nudziło. Najczęściej do moich obowiązków należy naprawienie 
najzwyklejszych komputerów w obudowach typu tower, oraz laptopów, ale zdarzyły się też 



drukarki jak i stworzenie bazy danych z produktami do restauracji. Do największych 
niespodzianek jakie mnie tu spotkały należały naprawa Macbooka, którego Alvaro nie 
chciał się tykać i naprawa zwyczajnego laptopa, ale z chińskim Windowsem. Uważam, że 
z Sebastianem odwaliliśmy kawał dobrej roboty, bo co piątek kończą nam się rzeczy do 
zrobienia. 
 
Mateusz Markefka 
Jeśli tylko śmiałem kiedykolwiek pomyśleć, że będą to cztery tygodnie bez szkoły, to 
przepraszam z całego serca. Tak, pracuję w szkole publicznej Thomas Ybarra. Ale nie 
byle jakiej szkole, oj nie, nie, nie. Nie gimnazjum czy liceum, tylko szkoła podstawowa 
łączona z... przedszkolem. Pierwsza myśl: O nie, nie wytrzymam z tymi biegającymi i 
krzyczącymi ciągle dzieciakami! Na szczęście z pomocą przyszedł mi hiszpański system 
szkolnictwa. Wygląda to dokładnie tak: przychodzę na 9:00 tak jak wszyscy uczniowie 
szkoły. Przy wejściu wita nas muzyka grająca przez radiowęzeł na terenie całego ośrodka. 
Uczniowie rozchodzą się do klas, z których nie wychodzą (na szczęście aż do końca dnia 
szkolnego, bez oczywistego wliczania długiej przerwy). Natomiast ja udaję się do pokoju 
nauczycielskiego, w którym to czeka na mnie w dzienniczku lista zadań do zrobienia 
spisane przez administratora sprzętu i sieci w szkole, będącego moim opiekunem. Są to 
zazwyczaj rzeczy bardzo ogólnikowe w stylu: komputer nie działa, nie ma internetu, nie 
ma dźwięku i inne tym podobne sprawy. Zazwyczaj kończy się na szybkim rozwiązaniu 
problemu. Ale jak tu rozwiązywać długo skoro okazuje się na miejscu, że komputer nie 
działa ponieważ nie został podłączony do prądu, czy wystarczy mocniej kabelek 
docisnąć:-) Bardzo podobnie z głośnikami. Raz po prostu był wyciszony na kółku 
głośności... tjaa, po co sprawdzić jak można zawołać „loco lnformático de Polonia”, 
(prześmiewcze określenie, którego używam mówiąc sam o sobie tłumaczone na coś w 
stylu: Szalony informatyk z Polski) który wszystko naprawi. Ale poza takimi oczywistymi 
banałami trafiają się też bardziej ambitne zadania pokroju: sprawdź czy działa drukarka 
czy podłącz laptopy do ładowania... Dobrze, bardziej na poważnie bo przez cenzurę nie 
przejdzie. Pracować muszę ze sprzętem około dziesięcioletnim z hiszpańskim (choć może 
lepiej napisać andaluzyjskim) systemem na bazie Linuxa nazwanym- Guadalinex. 
Zrobiony przez Hiszpanów, w Hiszpanii, po hiszpańsku wyłącznie w celu hiszpańskiego 
nauczania. (Ojj będzie mi się śnić po nocach.) Znaleźć coś na jego temat w innym języku 
niż hiszpański właściwie graniczy z cudem, co wcale niczego nie ułatwia. I tak aż do 
godziny 17:00 kończącej dzień pracy chodzę od sali do sali rozwiązując problemy 
wszystkich po kolei nauczycieli. Skądinąd wspaniałych ludzi, z którymi w chwili wolnej 
bądź w trakcie wykonywania zadania można porozmawiać na różne tematy łącząc mixy  
angielskiego i hiszpańskiego języka. Wszystko to: nauczyciele, problemy, dzieciaki 
pytające się o wszystko (po angielsku) stwarza bardzo przyjemną atmosferę pracy. 
Szkoda będzie kończyć praktyki w tak wspaniałym miejscu. 
 
Daniel Walosczyk 
Pracuję w niewielkim serwisie o nazwię "LabCheap" mieszczącym się przy ulicy Zoologia 
48. Firma znajduję się w znacznej odległości od mojego miejsca zamieszkania bo czas 
dotarcia to ok. 30-40 minut komunikacją miejską. Na szczęście podróż jest bardzo 
ułatwiona ponieważ dojeżdżam tylko jednym autobusem, a rozmieszczenie przystanków 
jest o tyle korzystne że zmuszają mnie do co najwyżej 10 min. marszu. 
Oczywiście podróż trzeba sobie umilić, średnio 35min to bardzo dużo czasu. Tutaj pojawia 
się moja przyjaciółka Roksana Rogowicz, z którą przypadło mi pracować. Z miłą 
pogawędką czas zawsze szybciej leci. A jeżeli brakuję nam tematów, zakładamy 
słuchawki i poświęcamy się muzyce. 
Firma składa się z dwóch części. Po wejściu ukazuję się sklep, który zarazem jest 
punktem w którym ludzie przynoszą swój zepsuty sprzęt. Główną rolę w tej części firmy 
pełni Oscar, jest odpowiedzialny za rozmowy z klientami i poborem sprzętu zepsutego, jak 
i tego po naprawie w celu jego oddania. Oprócz niego "na sklepie" znajduje się Alfonso, 
Miguel i Abdul odpowiedzialni za zarządzanie bazą klientów oraz dostarczaniu nam 
podzespołów potrzebnych do naprawy sprzętu. 
Mówiąc "nam" mam na myśli: Mario, który wyznacza nam zadania i większość nadzoruje, 
Andre, również praktykant oraz pozostali pracownicy: Fran, David i Lucas. Łącznie z 
naszą dwójką znajdujemy się w drugiej części firmy czyli w warsztacie znajdującym się na 
piętrze obok biura szefa którym jest Miguel (ojciec tego Miguela z dołu). Każdego dnia 
dostajemy nowe sprzęty do naprawy. Zaczynając od komputerów i laptopów kończąc na 
tabletach telefonach a nawet PlayStation 4. Rzeczy do naprawy jest tam od groma, 
lutownice, amperomierze, urządzenia podgrzewające podzespoły do nawet 1000 stopni i 
dużo, dużo więcej. 
Pracuję w godzinach 9:00-15:00 od poniedziałku do piątku. Dlatego też dobrze się 
wysypiam oraz mam dużo wolnego czasu po pracy. Nawiązując do wolego czasu. W 
pracy mamy jedną przerwę, którą spędzamy dzwoniąc do swoich rodzin albo idąc do 



restauracji śniadaniowej znajdującej się ulicę obok na przepyszne bułki z szynką i tortillą, 
które oczywiście spożywamy we wspólnym gronie. Myślę że najfajniejsze w tej pracy to 
wieź z innymi pracownikami, kiedy jest czas żeby się śmiać, śmiejemy się, kiedy należy 
pracować to pracujemy. Myślę, że jest to spowodowane w miarę zbliżonym wiekiem. 
Najstarsza osoba u nas na piętrze może ma ok. 25 lat. Oczywiście nie zawsze jest 
kolorowo. Przypominam sobie pierwszy dzień pracy gdzie zagubieni nie wiedzieliśmy z 
czym mamy do czynienia. Jakiego typu prace dostaniemy, czy damy rade itd. Hiszpański 
język ustawień systemu wcale nie pomagał, chodź na chwilę obecną wiemy co oznaczają 
podstawowe zwroty np. „apagar” co oznacza wyłączenie komputera. Z tego co 
zauważyliśmy Hiszpanie bardzo poważnie podchodzą do tekstu: "Nie działa!? A 
spróbowałeś wyłączyć i włączyć?". Wręcz nadużywają tego. 
Wracając do bariery językowej, początki szalenie trudne. Każde polecenie kierowane do 
nas szło przez pośrednika. Andre był tą osobą, jako jedyny potrafi płynnie rozmawiać po 
angielsku… No, zawsze mieliśmy jeszcze do wyboru francuski; którym dysponował Abdul, 
w końcu urodził się w Senegalu a tam to język urzędowy. Nie raz ktoś zaskoczył nas 
kalecznym, jednakże zrozumiałym "Dzień Dobry", miło było usłyszeć jak mówią coś po 
polsku. Oczywiście jakże kultowe słowo na "k" u nas w pracy zna już każdy, haha. W 
chwili obecnej każdy z nich stara się mówić po angielsku a my po hiszpańsku. Podczas 
pracy panuję miła atmosfera, z muzyką w tle wykonujemy swoje czynności zaczepiając się 
wzajemnie. Tu poklepując po ramieniu, tu dla zabawy głaszcząc po głowie i inne tego typu 
rzeczy.  
Praca w LabCheap jest ciekawa, przyjemna, nauczyła mnie kilku rzeczy, m.in tego że 
czasami trzeba użyć więcej siły aby coś otworzyć a nie kombinować i obwiać się 
zniszczeń, haha. Szczerze mówiąc po wszystkim wróciłbym do pracy z tymi ludźmi bo 
sprawia mi to wielką przyjemność a o to w pracy chodzi. 
 
Agata Zakrzewska 
Wraz z Michałem pracujemy w serwisie komputerowym. Firma nazywa się Zakro PC. Od 
poniedziałku do piątku spotykamy się o 8:30 na Plaza de Cuba ( po naszemu „ na 
rondzie”). Następnie kierujemy się na przystanek autobusowy oddalony o 15 minut od 
ronda. Z przystanku zabiera nas autobus numer 28 i cała podróż nim zajmuje nam około 
30 minut. Bardzo często przed pracą zahaczamy sobie o mały market „Dia” by skusić się 
na szybką zimna kawę. Prace rozpoczynamy o 9:30. Jak to w Hiszpanii zdarzają się dni 
kiedy nasza szefowa oraz pracownicy spóźniają się. Każdy dzień w pracy rozpoczynamy 
tak samo: włączamy komputery oraz zapoznajemy się ze sprzętem, który przynieśli klienci. 
Później przychodzi nasz przełożony José i mówi kto z nas co robi. Zdarzają się też 
momenty kiedy wspólnie z Michałem mamy burzę mózgów przy jednym z problemów. 
Najczęściej trafiają do nas komputery bądź laptopy z podobnymi problemami. Zajmujemy 
się instalacją systemów, aplikacji, wymianą komponentów, odzyskiwaniem danych, 
zabezpieczaniem plików itp. Mimo, iż w szkole uczono nas tylko „zabawy” z komputerami 
dostajemy również do naprawy telefony czy tablety. Nie jest to dla nas problem. Michał ma 
ogromną wiedzę, wiec mam okazje nauczyć się bardzo wiele. W firmie problemem jest 
fakt, iż nie możemy sobie usiąść. Ubikacja też pozostawia wiele do życzenia, przypomina 
bardziej magazyn niż miejsce gdzie oddaje się potrzeby fizjologiczne. Naszą szefową jest 
Laura, kobieta bardzo zabiegana i mało widać ją w naszym miejscu pracy. Jak wyżej 
napisałam naszym przełożonym jest starszy José. Zawsze do dyspozycji na miejscu i 
głównie zajmuje się przekazywaniem nam zadań i bezpośrednim kontaktem z klientami. 
Pracuje z nami również młodszy José, który jest chaotyczną osobą. Jest dowodem na to, 
że nie wszyscy Hiszpanie robią wszystko powoli. Czasami zastanawiamy się czy jego 
korzenie nie sięgają Azji, bo prędkość z jaką on naprawia sprzęt jest imponująca. Często 
pracuje z nami z tyłu w pomieszczeniu, ale jeśli jest więcej klientów idzie pomóc do 
przodu. Zawsze jest wesoły i często żartuje ale i tak samo często zdarza mu się coś 
ułamać ze sprzętu, który naprawiamy. Jest chyba najbardziej sympatyczną osobą w firmie 
i ma największy kontakt z nami. Przez pierwsze dwa tygodnie pracował z nami jeszcze 
jeden praktykant Albi, także Polak. Podobnie jak my dostał się tu dzięki programie 
Erasmus+, tylko był na innym projekcie. Zajmował się zaś stroną internetową w sklepie. 
Konkretnie miał za zadanie wpisywanie na stronę sprzętu firmy oraz umieszczania ich 
dokładnego opisu. Mimo tego ,że w pracy personel raczej nie potrafi mówić po angielsku 
to nie ma problemu z komunikacją. Porozumiewamy się ich łamanym angielskim 
,hiszpańskim , gestami i czasem tłumaczem. Wraz z Michałem pracujemy do godziny 
15:00 i resztę dnia mamy dla siebie. 
 

 

  



Poniżej znajdują się przykładowe zdjęcia z firm w których pracowaliśmy: 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
  



Rozdział IV 
Zwiedzanie Sewilli oraz kurs języka hiszpańskiego (Dominika Szornal) 

 
Całą miesięczną podróż z Hiszpanią rozpoczęliśmy w poniedziałek, 17.09.2018, w biurze INCOMY. Na 
spotkaniu organizacyjnym zostaliśmy zapoznani ponownie z regulaminem i zasadami obowiązującymi 
nas w Hiszpanii. Dostaliśmy karty autobusowe i wszyscy wybrali się do swoich przyszłych miejsc pracy.  
¡Qué calor! Trudno opisać słowami upały panujące w Sewilli. Topniejący z upału mózg nie potrafi myśleć 
o niczym, jednak nie daliśmy się pokonać wszechobecnemu słońcu. Przez pierwszy tydzień z uśmiechem 
na ustach chodziliśmy na 2-godzinne zajęcia języka hiszpańskiego. Kurs odbywał się w siedzibie YES in 
Spain, usytuowanej ok. 20 minut pieszo od Triany, naszego miejsca zamieszkania. Spacerek po obiedzie 
w temperaturze 30°C? Fantastycznie. Zepsuta klimatyzacja? Jeszcze lepiej. Zajęcia prowadził przemiły 
Hiszpan, który zabrał nas na krótką wycieczkę i pokazał, które lokale z punktu widzenia 
gastronomicznego warto odwiedzić. Na zajęcia przychodziliśmy w komplecie, choć zdarzyło się, że ktoś 
zaspał na godzinę 17:00. Melodyjny język hiszpański jest trzecim co do powszechności użycia językiem 
na świecie, zaraz po chińskim i angielskim, zatem każdy chętnie rozwinął swoje umiejętności w 
posługiwaniu się nim. Nauczyliśmy się kilku dodatkowych zwrotów, a także przećwiczyliśmy te, które już 
znaliśmy, dzięki naszej cudownej nauczycielce hiszpańskiego Pani Fraszewskiej. 
Sewilla to miasto, które dzięki unikalnej mieszance rzymskich ruin, mauretańskich pałaców i 
nowoczesnej architektury, wygląda jak żadne inne miasto na świecie. Większość miejsc odkrywaliśmy na 
własną rękę, gdyż spacerując, raz po raz, można się natknąć na historyczne kościoły, pałace, kamienice. 
Zwiedzanie miasta wiecznie zalanego światłem słonecznym zaczęliśmy od Plaza de España, ogromnego 
półkolistego placu położonego przy Parque de Maria Luisa. Otoczony pałacem wyłożonym kafelkami, z 
których każda reprezentuje inną prowincję Hiszpanii. Na środku placu mieści się fontanna, wokół której 
przepływa kanał. To właśnie tutaj kręcono jedną ze scen do słynnego filmu Star Wars. 
Odwiedziliśmy również Real Alcazar, wybudowany przez mauretańskiego króla muzułmańskiego i 
uważany za jeden z najpiękniejszych pałaców w całej Hiszpanii. Został wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO w 1987 roku. Kompleks pałacowy posiada przeogromny ogród z rozmaitymi 
drzewami owocowymi i szeroką gamą pachnących kwiatów. Dodatkowego uroku temu ogrodowi dodają 
liczne pawilony, kanały nawadniające i fontanny. Wnętrze tworzy tropikalny klimat, który zachwycił 
nawet reżyserów amerykańskiego serialu „Gra o Tron”, ogrody można podziwiać w 5 sezonie. 
Mieliśmy szczęście, natrafiliśmy na „Noche en blanco”, podobne do popularnej w Polsce nocy w 
muzeum. Weszliśmy do katedry, która razem z wieżą uznawana jest za trzecią pod względem wielkości, 
największą katedrę na świecie. Zrobić zdjęcie tak, aby objąć ją w całości? Powodzenia. We wnętrzu 
znajduje się grobowiec Krzysztofa Kolumba. Wejście na Giralde, pomimo 91 metrów wysokości nie 
stanowi wielkiego wyzwania, gdyż zamiast schodów tutaj umieszczone zostały łagodnie wznoszące się 
rampy, zaprojektowane tak, aby na wieże dało się wjechać konno. 
Zwiedziliśmy jeszcze Torre del Oro, czyli Złotą Wieże. Istnieją różne teorie związane z pochodzeniem 
nazwy. Jednak najbardziej prawdopodobne jest, iż pochodzi ona od koloru tafli wody, w której odbijała 
się jej ponoć złota fasada. Współcześnie znajduje się tu muzeum morskie z punktem widokowym. 
Charakterystyczny symbol miasta. 
Zatrzymaliśmy się przy Metropol Parasol, aby posmakować nowoczesnego stylu Sewilli, jednej z 
największych drewnianych budowli na świecie i symbolu miasta. Futurystyczna konstrukcja nazywana 
jest przez Hiszpan „grzybem”, na której szczycie znajduje się taras widokowy. Najciekawszy zdaje się 
fakt, że artysta do stworzenia Parasola zainspirował się sklepieniami Katedry Sewillijskiej... 
Spacerując po mieście, praktycznie na każdym kroku można się natknąć na tajemniczy znak NO8DO. 
Symbol umieszczony jest na słupkach, pokrywach kanałów, widoczny na autobusach, tramwajach 
miejskich, wywieszony na balkonach i wielu innych miejscach. O co z nim chodzi? Symbol „8” pomiędzy 
sylabami „NO” i „DO” to motek włóczki, po hiszpańsku „madeja”, całość można odczytać jako NO-
madeja-DO. Fonetyczny zapis tego zdania to: No me ha dejado, co oznacza „Nie porzuciła mnie” i jest 
symbolem wierności Sewilli królowi. 
  



Rozdział V 
Zwiedzanie Muzeum Flamenco (Marek Wójcik) 

 

 
 
Dnia 7 października 2018 o godzinie 16:00 mieliśmy szczęście odwiedzić bardzo interesujące miejsce o 
nazwie „Museo del Baile Flamenco”, w którym dowiedzieliśmy się kilku rzeczy na temat tego 
tradycyjnego hiszpańskiego tańca. Zaraz przy wejściu można było zobaczyć figurę przedstawiającą 
tancerza, do której część osób od razu podbiegło zrobić sobie zdjęcie. 
Zaraz po rozpoczęciu wycieczki weszliśmy na piętro gdzie ów muzeum zostało ułożone. Przed wejściem 
do pierwszego pomieszczenia na ścianie została zamieszczona notka biograficzna tancerki Cristiny 
Hoyos, niestety tylko w języku hiszpańskim. W pierwszym pomieszczeniu dowiedzieliśmy się co nieco na 
temat historii. Okazało się, że taniec flamenco nie powstał tak po prostu sam z siebie, lecz przez wieki 
czerpało z innych kultur. Dzisiejszą formę tańca zawdzięczamy kulturze hinduskiej, perskiej, żydowskiej, 
arabskiej, mauretańskiej i egipskiej.  
W drugim pomieszczeniu zostało nam przedstawionych 6 stylów tego pięknego tańca, między innymi 
Alegrías nacechowane bardzo radośnie, oraz Siguiriya, która jest bardzo melancholijna o tematyce 
śmierci. 
Potem w trzecim pokoju pokazano nam sposoby przedstawienia tańca flamenco. Pierwsza była 
najprostsza, gdyż była to spontaniczna forma polegająca na wyrażeniu tego co akurat się w nas dzieje i 
co czujemy, zawsze spotykana na weselach. Druga to bardzo ozdobna i skupiająca się na tym, żeby jak 
najlepiej zaprezentować daną formę tańca. Trzecia jest to zaprezentowanie tańca jako historię 
opowiadaną przez wokalistę. 
W ostatnim pokoju zostały nam zaprezentowane ubrania do tańca. W przypadku kobiet są to suknie, 
bądź spódnice o budowie segmentowej. Taka budowa była spowodowana tym, że dawniej rzadko kiedy 
młode dziewczyny posiadały pieniądze na zakup nowej sukni, gdy z jednej wyrosły więc po prostu 
doszywały coraz to kolejne fragmenty. W przypadku facetów są to dosyć obcisłe ubrania w tym krótka i 
bogato zdobiona marynarka, która nie ogranicza ruchów tancerza. 
Na sam koniec mieliśmy okazję zobaczyć pokaz tańca i śpiewu zaprezentowany przez dwóch tancerzy, 
tancerki, wokalisty, wokalistki i gitarzysty. Był to wspaniały widok i przeżycie, jednak ciągłe stukanie 
butów tancerzy po dłuższym czasie może być bardzo nieprzyjemne. 
Całość oceniam jak najbardziej na miejsce godne uwagi, lecz uważam że pokaz był trochę za długi. Po 
zwiedzaniu uważam flamenco za jeszcze bardziej interesujący taniec niż wcześniej. 

  



Rozdział VI 
Wycieczka do Matalascañas (Daniel Walosczyk) 

 
W końcu wyczekiwana przez wielu z nas wycieczka. W sobotę 06.10.2018 o 8:00 rano zbiórka na dworcu 
Plaza de Armas. Budziki ustawione na 6:30, pakowanie się, zjedzenie śniadania i ruszamy. Oczywiście po 
drodze nie mogliśmy odmówić sobie zrobienia paru zdjęć panoramy miasta, gdyż ta przed wschodem 
słońca wygląda niesamowicie. Po 20 minutach drogi spotkaliśmy się z resztą grupy na dworcu, nauczyciel 
przyszedł chwilę później. Idąc w stronę busa zaczął przekazywać nam bilety, rozkojarzenie i 
podekscytowanie wyjazdem sprawiło, że jeden z biletów nie trafił do ręki naszego kolegi i spadł na 
schody. Niestety były one ruchome i po chwili wciągnęły bilet. W tym momencie niektórzy byli 
zszokowani, inni nie potrafili powstrzymać się ze śmiechu, przecież takie sceny występują tylko w 
filmach. Na szczęście kierowca uwierzył w tą historię i wszyscy mogli wejść do autobusu. Czekamy w 
kolejce aby wsiąść do busa, ustalając kto z kim będzie siedział. I znów niespodzianka, Hiszpanie bardzo 
nie lubią siedzieć obok osoby której nie znają (można to zauważyć poruszając się komunikacją miejską). 
Tyle ile było rzędów siedzeń, tyle zajętych przez pojedyncze osoby. Dlatego też jedyne co nam pozostało 

to pytać ludzi, czy miejsce obok nich jest 
wolne i się przysiąść. 
W końcu ruszamy, przed nami blisko 2 
godziny drogi, niektórzy odsypiają 
wczesną pobudkę, niektórym udało się 
usiąść blisko siebie, wiec mogli sobie 
porozmawiać. Lecz znaczna większość 
założyła słuchawki i zaczęła się 
relaksować przy muzyce. Przez prawię 
całą drogę towarzyszyły nam cudne 
widoki. Najbardziej w pamięci zapadło mi 
małe miasteczko tuż przed plażą – El 

Rocío. Drewniane domki zbudowane wzdłuż piaszczysto-żwirowej drogi. Klimat jak na dzikim zachodzie, 
brakowało jedynie kowboi i koni przywiązanych przed saloon'em. Docieramy na miejsce, słońce jeszcze 
nie uderza w nas swoim skwarem. Powoli zmierzamy w kierunku plaży. Przed nami ukazuję się ocean, 
kilka fotek zrobionych przez nauczyciela i idziemy w celu rozłożenia ręczników. Hmm, co pierwsze zrobić 
po przyjściu na plaże? Nasmarować się kremem, założyć czapkę, żeby chronić się przed słońcem, położyć 
się na kocu? O nie! Wbiegnąć do oceanu i płynąć cały czas przed siebie. Tak też zrobiliśmy. Najciekawsze 
było to że po ok 10 metrach już ciężko było znaleźć grunt pod nogami. 
W Matalascañas byliśmy 8 godzin. Przez ten czas zdążyliśmy się poopalać, popływać w strasznie słonej 
wodzie (oczywiście nie raz zdarzyło mi się zachłysnąć), pograć w piłkę nożną robiąc wymyślne tricki i 
strzelając lub po prostu wygłupiać się zakopując się w piasku z wystającą jedynie głową. Wracając do 
piłki nożnej, sport to nie zawsze zdrowie a najlepiej przekonał się o tym jeden z naszych kolegów, który 
po próbie przewrotki upadł bardzo nieszczęśliwie i rozciął sobie podbródek. Jeszcze tego samego dnia 
odwiedził szpital w celu zaszycia rany. Jak widać nie każdy może zostać Cristiano Ronaldo. Prócz tego 
wypadku naszym największym zmartwieniem były spalone plecy czy piasek w miejscach gdzie słońce nie 
dociera. W czasie bycia na plaży, odwiedziliśmy kilka tamtejszych lokalów w celu zjedzenia obiadu czy 
schłodzeniu się napojami. Ok 17:00 powoli zaczęliśmy się zbierać, wiadomo, trzeba się wysuszyć i 
przebrać. Przy busie byliśmy jako pierwsi, nie chcieliśmy powtórzyć sytuacji w której to jesteśmy 
porozrzucani po całym autokarze. Zajęliśmy miejsca, na samym końcu, poczekaliśmy aż wszyscy wsiądą i 
ruszyliśmy. Nie minęło 5 minut a już było ciężko znaleźć osobę która jeszcze nie zasnęła. Jedni oparci o 
fotele, inni o ramię kolegi obok. Plaża potrafi strasznie wymęczyć. Powrót był znacznie szybszy, gdyż 
wracaliśmy autostradą a nie w pobliżu miasteczek. Miało to swoje plusy i minusy. Z jednej strony powrót 
w mgnieniu oka, z drugiej już nie tak piękne widoki. W domu byliśmy ok. godziny 19:30. Jedyne co nam 
pozostało to wziąć kąpiel i położyć się spać. Wycieczka mimo kilku wypadków sprawiła nam mnóstwo 
radości i zdecydowanie spełniła moje oczekiwania.  



Rozdział VII 
Wycieczka do Kordoby (Michał Lewandowski) 

 

 
 
Dnia 22.09.2018r. odbyła się wycieczka do Kordoby - miasta uwielbianego przez turystów. Samo miasto 
ma bogatą historię. W ciągu swojego istnienia wielokrotnie przechodziło pod władanie pomiędzy 
muzułmanami i chrześcijanami. Widać to m.in. na przykładzie Mezquita'u. 
Dwa dni wcześniej poinformowaliśmy rodziny o tym, że będziemy potrzebowali lunchboxy. Lunchboxy 
spokojnie wystarczyły do obiadu.  
Do wyjazdu zebraliśmy o godzinie 9:00 na Plaza de Cuba. Kilka minut później już wyjechaliśmy. Niektórzy 
poczuli silną potrzebę konsumpcji chipsów w busie, a jako że to w Hiszpanii nie jest zbyt tolerowane - 
zostaliśmy upomnieni przez kierowcę. Był to, jak dopiero potem się dobitnie przekonaliśmy, bardzo 
ciepły dzień. Poprosiliśmy o uruchomienie klimatyzacji w busie. Podróż minęła szybko, w miłej 
atmosferze. Na miejsce dotarliśmy o godzinie 10:45. Stamtąd czekał nam kilku minutowy spacer do 
centrum promocji Kordoby. Dotarliśmy na miejsce o 11:00. Tam spotkaliśmy trzech absolwentów, którzy 
stacjonowali w Grenadzie. Zapoznaliśmy się i po rozmowie ruszyliśmy zwiedzać Kordobę. Najpierw 
przeszliśmy przez Puerte Romano. Z niego mogliśmy zrobiliśmy bardzo ładne ujęcia Kordoby. Po sesji 
zdjęciowej poszliśmy dalej. Obeszliśmy Torre de la Calahorra. Tam także nie obeszło się bez sesji 
zdjęciowej. Dokarmiliśmy także parę kaczek. Naszym następnym przystankiem był Alcázar de los Reyes 
Cristianos. Jest to XIV-wieczny pałac z przepięknymi ogrodem tarasowym. Dojście tam zajęło nam 30 
minut, na miejscu byliśmy o godzinie 11:45. Musieliśmy poczekać w kolejce, ale za to na szczęście z kartą 
Euro26 bilet kosztował tylko 2 euro. Po dostaniu się wewnątrz wspięliśmy się na wieżę. Droga nie było 
łatwa z powodu naprawdę wąskich schodów. Jednak mordęga się opłacała, gdyż z góry mieliśmy widok 
na cały ogród. Nie obeszło się oczywiście bez zdjęć, tym razem panoramicznych. Spędziliśmy łącznie 
trochę poniżej godziny na zwiedzaniu pałacu i podziwianiu ogrodów. Potem udaliśmy się zakupić bilety 
do Mezquita'u. Ich cena wynosiła 10 euro od osoby. Do środka weszliśmy dopiero później. Następnie 
ruszyliśmy w stronę Plaza de la Corredera podziwiając przy tym architekturę Kordoby. Po drodze kilka 
osób odłączyło się od reszty grupy. Przy tej ilości ludzi w wąskich uliczkach i przy słońcu lejącym się z 
nieba nietrudno o to. Jednakże nie było to większym problemem, gdyż i tak kilka minut później wszyscy 
rozeszli się po Kordobie. Wtedy odczuliśmy jak ciepło tego dnia było w Kordobie. Znak, który minęliśmy, 
pokazywał 40°C. Mogliśmy udać się wtedy do Mezquita'u. A jest to katedra, która początkowo była 
kościołem katolickim, następnie została przebudowana w meczet (lata 784–1236), a następnie 
ponownie w kościół katolicki i tak jest do dziś. Wewnątrz widać te przebudowy, gdyż mieszają się ze 
sobą style. W uproszczeniu można powiedzieć, że w środku całej konstrukcji znajduje się w miarę 
typowy kościół katolicki, który jest otoczony wielką przestrzenią wypełnioną kolumnami. Z czego każda 
sekcja ma trochę inny styl rysunku na sklepieniu. Jest to coś zupełnie niepodobnego do wszystkich 
innych kościołów katolickich. Wartę zobaczenia, gdy jest się w Kordobie. Ciekawostką jest to, że budowla 
został ukończona dopiero w XVI w. Zbiórka na powrót do Sewilli odbyła się o godzinie 17:00. Musieliśmy 
ponownie przejść przez Puerte Romano i chyba nigdy nie zapomnimy tego uczucia bycia jak na patelni. 
Podczas drogi powrotnej, podczas postoju zrobiliśmy sobie zdjęcie z grupą BikeYou (?). Bardzo 
pozytywni ludzie. Do Sewilli dostaliśmy się o 18:40.  



Rozdział VIII 
Wycieczka na Gibraltar (Michał Józaf) 

 
A wiec może po kolei. 30.09.2018. Rano pobudka o godzinie 7:30, podstawowa, poranna toaleta i 
biegiem na pyszne śniadanie. Z pełnym brzuchem można było iść się ubrać i po chwili wyjść aby zdążyć 
na zbiórkę. Spotkaliśmy się wszyscy przed 9:00 na Plaza de Cuba ( po naszemu „na rondzie”), gdzie 
oprócz busa czekała nas miła niespodzianka od dziewczyn z okazji Dnia Chłopaka. Każdy dostał po 
kawałku pysznego tortu, którego zjadł jeszcze przed wejściem do busa. Sprawnie się zorganizowaliśmy i 
szybko wyruszyliśmy w kierunku Gibraltaru, który znajduje się na południowym wybrzeżu Półwyspu 
Iberyjskiego. Podróż zajęła nam niecałe 3 godziny wliczając w to jedną, krótką przerwę na szybkie siusiu i 
rozprostowanie nóg. Na miejscu byliśmy przed 13:00. Góra wydawała się ogromna spoglądając na nią od 
dołu. Od samego patrzenia już bolały nogi:-)) 
W pierwszej kolejności musieliśmy przejść przez granice hiszpańsko-gibraltarską. Po rutynowych 
czynnościach trafiliśmy na „nowe ziemie”, które czas było odkryć. Ponieważ jedyną drogą jest przejście 
przez pas startowy to przed wejściem do miasta musieliśmy zatrzymać się na chwilę i przepuścić 
startujący samolot. W centrum miasta czuliśmy się prawie jak w Hiszpanii, różnił się jedynie język w 
jakim porozumiewali się mieszkańcy i większość turystów. Po przejściu całego miasta nadal byliśmy pełni 
sił....aż do czasu. Zaczęło się, pierwsze nachylenia, czas iść pod górkę. Pierwsze 500 metrów nie sprawiło 
nam większego problemu, ale później czekały nas schody i ponownie droga asfaltowa ku górze tym 
razem o większym nachyleniu. Nareszcie po ciężkim wysiłku, po pierwszych kroplach potu i łez 
doczekaliśmy się! Oto ona! Bramka, przy której każdy z nas po takim obciążeniu organizmu musiał 
zostawić aż 6 euro. A wiec przyszła pierwsza myśl „ Dobra, 6 euro zapłacone to teraz jeszcze chwila i już 
u góry będziemy”. Niestety rzeczywistość okazała się inna i czekały nas kolejne godziny wędrówki. 
Pierwszy krótki przystanek zaliczyliśmy przy najniższym punkcie widokowym. Po 10 minutach postoju 
ruszyliśmy dalej z napełnionymi akumulatorami i dużą ilością zdjęć. Niestety okazało się ze wszystkie 
ulice są do siebie tak podobne, że obraliśmy zła drogę :c Tak jak weszliśmy wyżej to z przykrością 
musieliśmy przejść z powrotem na dół (na szczęście nie na sam dół). I w tym momencie znalazł się on, 
nasz wybawiciel! Nasz kompan Dawid Maj , który mając świetną pamięć fotograficzną wskazał drogę, 
którą trzeba było podążać aby dostać się na szczyt. Wszyscy uradowani ruszyliśmy w ślad za nim. 
Niestety radość nie trwała wiecznie, ponieważ po dziesięciu minutach marszu okazało się, że ta droga 
również jest nieprawidłowa. I znowu powrót na dół po to, aby skręcić tym razem w prawo. Dalsza droga 
była już spokojna i pozbawiona większych problemów, aż nie spotkaliśmy małpek. Magoty gibraltarskie, 
bo tak się nazywają, potrafią atakować i gryźć turystów. Skaczą na plecy, zabierają siatki i wyciągają co 
się da z plecaków, więc trzeba bardzo uważać. Nam zabrali banana, paczkę chipsów i drożdżówkę. 
Mogło być gorzej, więc nie narzekamy. Na szczyt dalej już prowadziły schody, wąskie i wysokie z 
przystankami co jakiś czas. Wejście chwilkę nam zajęło, ale chyba było warto. Na górze czekały na nas 
kolejne małpy, które, poza widokami były chyba jedyną ciekawą atrakcją. Porobiliśmy więc sobie z nimi 
zdjęcia i chwilkę się pobawiliśmy. Niektórym udało się przybić z nimi piątki, a dwójka z nas mogła nawet 
poczuć ich ciężar na swoich plecach. 
Gdy już zrobiliśmy co chcieliśmy, podzieliliśmy się na dwie grupy, z czego jedna wróciła sobie na dół 
kolejką linową, a reszta pieszo, tą samą drogą co na górę. O 17:00 musieliśmy być wszyscy przy granicy 
aby wspólnie wrócić do busa, więc mieliśmy jakieś 2 i pół godzinki na zwiedzanie reszty Gibraltaru. Każdy 
spędził ten czas podobnie, czyli na jedzeniu oraz regeneracji bądź na zwiedzaniu :D 
Tylko nieliczni mieli te szczęście i udało im się dotrzeć na czas zbiórki. Więc ci którzy spóźnili się aż 5 
minut doznali zaszczytu usłyszenia dorosłego narzekania Pana Postrzecha :D 
Spóźnieni na zbiórkę, przeszliśmy przez bramki bez kontroli i o 17:20 byliśmy już wszyscy w busie. 
Zdecydowana większość była zmęczona po chodzeniu i postanowiła urządzić sobie krótką drzemkę. 
Pewnie po to aby po powrocie do swoich domów kibicować Polakom w Mistrzostwach Świata w 
siatkówce. 
 
  



Rozdział IX 
Plaza de Toros, Corrida (Mateusz Markefka) 

 

Corrida. Hmmm. Piękne, a za razem 

przerażające widowisko. Moc barw, dźwięków i 

emocji... Ale może od początku. Jeszcze przed 

biegiem ulicznym w celu mocniejszego 

doświadczenia życia w Hiszpanii, w piątek 

28.09.2018, cała nasza grupa wybrała się na 

arenę walk byków - Plaza de Toros. Corrida to 

coraz rzadziej występująca "dyscyplina sportu" 

tak bardzo charakterystyczna dla kultury 

Półwyspu Iberyjskiego. I właśnie dlatego iż jest 

to teraz już bardziej zjawisko niż realnie 

występująca codzienność zdecydowaliśmy się 

je obejrzeć. Od naszych domów do miejscowej 

areny mieliśmy około dziesięciu minut drogi na 

nogach. Spotkaliśmy się więc wszyscy przy 

moście: Puente San Telmo. Przeszliśmy na 

drugą stronę rzeki i wzdłuż niej udaliśmy się na 

miejsce tego krwawego widowiska. Niewielkim 

problemem ze znalezieniem naszych miejsc 

okazał się (a jakże) język hiszpański ale 

wspólnymi siłami odnaleźliśmy właściwą bramę 

wejściową. Arena w kształcie okręgu, po środku 

piach, a w koło drewniane ogrodzenie i 

kamienne siedziska. Żar buchający od 

nagrzanych powierzchni dawał się lekko we 

znaki lecz przy pomocy wachlarzy i innych 

narzędzi "wiatroczynnych" poradziliśmy sobie i 

z tym problemem. Całe widowisko rozpoczęło 

się od uroczystego przedstawienia publice 

torreadorów ubranych w jaskrawe stroje, 

pikadorów w żółtych żakietach jeżdżących na 

koniach w specjalnych (też żółtych) ochronnych 

derkach oraz banderilleosów (chyba tak można 

to odmienić) ubranych tak samo jak torreadorzy 

a wszystko to w akompaniamencie orkiestry 

grającej na żywo. "Spektakl" rozpoczął się z 

każdym szczegółem dopiętym na ostatni guzik. 

Przed naszymi oczami ukazał się pokaz lat 

praktyki oraz byczej wściekłości. Cała walka 

podzielona jest na kilka etapów: 

 zwodzenie płachtami w połączeniu z wymyślnymi unikami, 

 atakowanie z konia przy użyciu pik, 

 "przyczepianie" do byka banderilli (to takie różnokolorowe, niewielkie, cicikowate jakby dzidy 

pozostające w ciele w celu rozjuszania), 

 dalsze zwodzenie (wymach, unik, piruet, wymach, unik, piruet...), 

 dobicie wyczerpanego zwierzęcia, 

 ściągnięcie martwego byka z areny. 

I tak jeden za drugim a każdy kolejny coraz większy i bardziej wściekły. Wyszliśmy po szóstym z 

mieszanymi uczuciami. Przykra część wielowiekowej, barwnej kultury...  



Rozdział X 
Kuchnia hiszpańska (Mateusz Giełzak) 

 
Kuchnia hiszpańska jest bardzo 
zróżnicowana i bogata pod względem 
smaków. Serwowane dania różnią się w 
zależności od regionu. Dzieje się tak ze 
względu na warunki środowiskowe i 
wieloletni wpływ innych kultur: 
angielskiej, francuskiej, meksykańskiej, 
greckiej, włoskiej i arabskiej. Duże 
znaczenie dla kuchni hiszpańskiej ma 
dostęp do wód Morza Śródziemnego i 
Oceanu Atlantyckiego, dzięki czemu nie 
brakuje w niej ryb i owoców morza. 
Wysoka latem temperatura sprzyja 
uprawie cytrusów, daktyli, cukinii, 
pomidorów, bakłażanów. Nie bez 

znaczenia jest tu także krajowa produkcja wina, a także uprawa oliwek, dodatkowo urozmaicanych 
farszami. 
Hiszpanie jedzą niewielkie śniadania na słodko (ciasteczka maczane w kawie, croissanty, tosty z dżemem, 
płatki śniadaniowe). Obiad składa się z dwóch dań. Na pierwsze danie Hiszpanie jedzą sałatkę, na drugie 
danie mięso lub rybę. 
Największym i najważniejszym posiłkiem jest tutaj kolacja. Spożywana na ciepło i nie wcześniej niż o 
godzinie 21.00.  
Daniami, koło których nie można przejść obojętnie, są znane na całym świecie, uchodzące tutaj za 
przystawkę: patatas bravas - pokrojone w kostkę, smażone na głębokim oleju ziemniaki polane 
pikantnym sosem salsa brava; 
chłodnik gazpacho - podawane 
na zimno danie przyrządzane z 
dojrzałych pomidorów, 
doskonale nadające się na 
upalne dni; paella - potrawa 
oparta na ryżu z dodatkiem 
szafranu, występuje w wielu 
odmianach (z królikiem, z 
kurczakiem, z owocami morza). 
Moją ulubiona hiszpańską 
potrawą okazała się być 
niezwykle prosta w 
przyrządzaniu tortilla de patatas 
- hiszpański omlet z dodatkiem 
ziemniaków i cebuli. Dużym 
przysmakiem jest szynka iberyjska. Do jej wytwarzania wykorzystuje się wieprzowinę pozyskiwaną z 
mięsa świń rasy iberyjskiej. Charakteryzuje się wysoką jakością, głębokim smakiem i aromatem. 
Podczas mojego pobytu nie mogłem niestety spróbować wszystkiego. Jeśli kiedyś zdarzy mi się 
odwiedzić Hiszpanię ponownie, na pewno bardziej skupię się na odkrywaniu jej wyjątkowej kuchni.  
   



Rozdział XI 
Życie w Hiszpanii, czas wolny (Dawid Maj) 

 
Czas wolny od poniedziałku do piątku bardzo często sami mogliśmy zagospodarować. Ze względu na 
ciepły klimat i upały w ciągu dnia, nasze wyjścia z domu najczęściej zaczynały się dopiero od godziny 
20:00. Bardzo często wychodziliśmy w większej grupie i naszym celem wyjścia było tak naprawdę 
poznanie miasta, zwyczajów czy kultury, ale dobrze bawiąc się przy tym. Chodziliśmy do różnych 
hiszpańskich barów, aby móc spróbować nowej kuchni delikatnie różniącej się od tej domowej naszych 
host rodzin. W takim miejscu można było odczuć to, iż Hiszpanom nie spieszy się. Na dania często trzeba 
było czekać dłuższą chwile. Dzięki temu, że nie czują pośpiechu wszystko robią dokładniej niż my Polacy. 
Nie mogło również w pubach zabraknąć piłkarskich emocji przy towarzystwie przyjaciół. Dokładnie 
można było zauważyć jak ten kraj żyje tym sportem, gdy drużyna z Sewilli trafiła gola i wszyscy zebrani 
wstali klaszcząc z wielkim okrzykiem. Raz przy oglądaniu meczu Polski z Argentyną podszedł do nas 

pewien mężczyzna. 
Miał na imię Adam i 
okazało się, że jest 
polskim studentem i 
właśnie zaczął drugi rok 
studiów w Sewilli. Więc 
jak widać piłka nożna 
łączy ludzi. W dni kiedy 
w telewizji nie 
puszczano meczy 
rozpoczynaliśmy 
wędrówki po mieście. 
Chodząc i zwiedzając 
miasto można było 

napotkać na wielu ulicznych artystów. Widywaliśmy występy tańca flamenco, mężczyzn magicznie 
siedzących na powietrzu, obrazy namalowane różnymi technikami przedstawiające symbolikę Hiszpanii. 
Najbardziej naszą uwagę przykuł młody chłopak rysujący po chodnikach na naszych oczach kredą 
portrety wyglądające na żywe a czasem i ruchome. W jeden z piątków nasze popołudnie poświęciliśmy 
na obejrzenie Corridy. W drugi weekend przyjechali absolwenci naszej szkoły do nas do Sewilli, którym 
zaprezentowaliśmy miasto i pokazali różne ciekawe miejsca. Starcie torreadora z ogromnym bykiem to 
nie byle jaki widok. Mieliśmy szczęście, że organizowano te widowisko podczas naszego pobytu, 
ponieważ za kilka lat najprawdopodobniej będzie wprowadzony wszędzie zakaz wystawiania takich 
widowisk. Po emocjach przeżytych na arenie wszyscy wrócili do domów, aby zjeść kolacje i o 22:00 
spotkać się na Plaza de España by wziąć udział w XXX Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7. Pewnie 
zastanawiacie się co to jest? Tak więc braliśmy udział w jednym z największych biegów ulicznych w całej 
Europie. W imprezie bierze udział ponad 20 tysięcy ludzi. Mimo 4 km gdzie część ludzi była już lekko 
zmęczona, wszyscy uczestnicy nadal klaskali i śpiewali z uśmiechami na twarzy. Biegnąc niektórzy z 
uczestników podbiegali i sami rozpoczynali rozmowę. Co prawda nie były to długie rozmowy, zaledwie 
parę zdań często do tego łamanym hiszpańskim z naszej strony lub angielskim z ich strony. Dlatego 
właśnie Hiszpanie słyną z wesołości i towarzyskości. No i także byliśmy grać w piłkę nożną w parku w 
środku dnia. Nawet miejscowi byli w szoku jak nas zobaczyli grających w 32 stopniach. Czyli jak widać 
informatycy nie spędzają swojego czasu wolnego tylko grając na komputerach, ale również aktywność 

im niestraszna 😀 W weekendy czas wolny gospodarował nam sam Pan Grzegorz zabierając nas w różne 
miejsca na wycieczki. Mieliśmy możliwość odwiedzenia Kordoby, Gibraltaru oraz przepięknej plaży w 
Matalascañas. A co do ludności hiszpańskiej do której przyczepił się stereotyp, że robią wszystko powoli 
to częściowo prawda, chyba, że dotyczy to ruchu drogowego lub przechodzenia na czerwonych 
światłach gdzie nie ma za to żadnej kary u nich w kraju. 



Rozdział XII 
XXX Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7 (Grzegorz Postrzech) 

 
Nie samą praktyką człowiek 
żyje. Tu, w Sewilli staramy się 
wniknąć w społeczeństwo 
lokalne. Nie siedzimy w 
domach, nie tłuczemy w Lola 
czy Fortnite’a. Spędzamy za to 
sporo czasu na mieście, 
nawiązując przy tym nowe 
znajomości, poznając życie 
typowego Hiszpana od środka. 
Zgodnie z zasadą “When in 
Rome, do as the Romans do”, 

robimy to, co tubylcy, dostosowując się do obowiązujących tu norm. Tak było i tym razem. Ale do rzeczy. 
Co roku w Sewilli odbywa się jeden z największych biegów ulicznych w Europie. Bierze w nim udział 
ponad 20 tysięcy biegaczy!!!. Dla porównania, w Bytomskim Półmaratonie startuje około jednego tysiąca 
zawodników, a w największej tego typu imprezie w Polsce - Biegu Niepodległości w Warszawie, w 
zeszłym roku udział wzięło „zaledwie” 15 tysięcy uczestników. 
Jako ambasadorzy ZSTIO na świecie, promotorzy zdrowego trybu życia i sportu, cała szesnastka, 
WSZYSCY bez wyjątku postanowiliśmy podjąć wyzwanie i pobiec ulicami Sewilli w pomarańczowych 
koszulkach. 
Długość biegu to 8,5km, w całości głównymi ulicami miasta, w większości wzdłuż rzeki Gwadalkiwir. Ze 
względu na wysokie o tej porze roku temperatury, impreza odbywa się nocą. Bieg nie jest darmowy, 
trzeba się zapisać uiszczając opłatę startową. Koszt takiego biegu to zalewie 5,50 EUR. W tej cenie 
dostaje się numer startowy, dobrej jakości koszulkę i medal. Hmm, od razu przychodzi na myśl pytanie, 
dlaczego organizacja podobnych imprez w Polsce jest taka droga… Może po najbliższych wyborach coś 
się zmieni, choć chyba nikt z bytomskich kandydatów nie obwieszczał takich obietnic, choć są tak proste 
do zrealizowania. Podsuwamy zatem gotowy pomysł :-) 
Udział w takim biegu to niesamowite uczucie. Jest godzina 22:00, jakieś 28 stopni Celsjusza, Glorieta de 
Buenos Aires. Ustawiasz się na starcie, tzn. masz jakieś pół kilometra do linii (realny start widać w oddali 
w postaci zawieszonego w powietrzu balonu). Słyszysz strzał, podnosi się wrzawa, ruszasz…. oj, chciałoby 
się, ale nie tak szybko. Przypomina to wszystko zakorkowane skrzyżowanie świetlne, zanim ruszysz 
musisz swoje odstać. Samo ruszenie to tak naprawdę ślimaczy spacer w kierunku startu. Z czasem 
sytuacja się poprawia, jest szansa, że linię startu przekroczysz już na drugim biegu truchtając ;-) 
Wszystko się zmienia, kiedy tłum wkracza na ostatni odcinek Paseo de las Delicias, okazałą drogę, na 
szerokości której może się ustawić swobodnie kilkadziesiąt osób. Tutaj również można poddać się 
niesamowitemu wrażeniu kiedy mocno przyspieszasz i w ciągu jakiejś minuty przesuwasz się o nawet 
kilka tysięcy miejsc w górę, przy okazji wyprzedzając nawet niejednego czarnoskórego zawodnika! 
Oczywiście ulice Sewilli są bardzo dobrze oświetlone i dokładnie widać wszystkich uczestników biegu :xD 
Po drodze niestety, natkniemy się na kilka spowolnień. Przy skręcie na Calle Resolana czy przy punkcie 
żywieniowym czasem będzie trzeba praktycznie się zatrzymać. Oj, gdyby zastosować rozwiązania ze 
słynnej Pamplony (gdzie wypuszcza się na ulice rządne krwi byczki), z pewnością sytuacje takie nie 
miałby miejsca i czasy wszystkich zawodników byłyby znacznie lepsze:-) 
Bieg ten to wspaniała zabawa, próba sprawdzenia samego siebie, promocja zdrowego trybu życia. Nic 
dziwnego, że corocznie skupia on tylu entuzjastów. Wystartowaliśmy razem, jednak już po chwili każdy 
znalazł się w innym miejscu tej ogromnej rzeki ludzi. Odnalezienie się w takim tłumie jest praktycznie 
niemożliwe, tym bardziej, że dzięki jednakowym koszulkom tworzyliśmy jedną gigantyczną 
pomarańczową masę. Świetne uczucie! 
Jutro odpoczywamy, a w niedzielę jedziemy na plażę:-) Zaraz… chyba na plaży też się odpoczywa :-)  



Rozdział XIII 
Powrót do Polski (Robert Dróżdż) 

 

 
 
Dlaczego dobre rzeczy muszą mijać tak szybko? Długo będę sobie jeszcze te pytanie zadawał, lecz teraz 
jest ten czas w którym trzeba pożegnać się z piękną a zarazem słoneczną Hiszpanią. Swoją przygodę z 
powrotem do Polski rozpoczęliśmy od spakowania walizek oraz kupienia miejscowych przysmaków. Nikt 
nie był chętny do pakowania się a co dopiero do wylotu. Odlot był planowany o godzinie 17:10 z lotniska 
w Sewilli. Dnia 13 października o godzinie 13:30 wyruszyliśmy z Plaza De Cuba na niedaleko położony 
przystanek autobusowy, z którego wyruszyliśmy na lotnisko autobusem o oznaczeniu EA. Po przyjeździe 
na lotnisko czym prędzej udaliśmy się nadać bagaż rejestrowany. Miał to być lot z Sewilli do Krakowa. W 
sumie szybo to wszystko zleciało, i zaraz po przejściu  przez bramki bezpieczeństwa mieliśmy lot do 
Polski. Pogoda przez cały lot dopisywała, było słonecznie przez co mogliśmy podziwiać piękne widoki 
przez okna. Po przylocie do Krakowa odczuliśmy strasznie niską temperaturę, osobiście wolałem 
temperaturę która panowała w Andaluzji :-). Po odebraniu nadanych bagaży oraz po wyjściu  terminala 
czekał na nas podstawiony bus, który miał nas zawieść pod szkołę. Podróż była szybka i po 70 minutach 
znaleźliśmy się pod gmachem ZSTiO, gdzie czekali na nas stęsknieni rodzice. To był koniec naszej 
wyprawy. 
 

  



Rozdział XIV 
Zdobyte certyfikaty 

 
Europass Mobilność (w języku polskim i angielskim) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certyfikat of firmy goszczącej          Certyfikat wydany przez ZSTIO  



Certyfikat of firmy pośredniczącej 

 
 
Certyfikat ukończenia kursu językowego 

  



Rozdział XV 
Opinie uczestników 

 

Michał Bednarczyk 
Praktyki zagraniczne w pięknej Sewilli oceniam bardzo pozytywnie. Byłem ciekawy jak wygląda praca w 
Hiszpanii w branży IT. Dzięki projektowi Erasmus + nabrałem wiele cennego doświadczenia zawodowego 
oraz zacząłem szlifować język hiszpański. Większość Hiszpanów nie potrafi mówić po angielsku więc 
starałem się rozmawiać jak najwięcej po hiszpańsku. W serwisie komputerowym w którym pracowałem 
też mówiłem głownie po hiszpańsku. Na praktykach w Andaluzji mieliśmy kilka wycieczek. Zobaczyliśmy 
dosyć małe ale piękne miasteczko o nazwie Kordoba. W kolejny weekend wybraliśmy się do Gibraltaru. 
Od dłuższego czasu chciałem zobaczyć Gibraltar i żyjące w nim małpy na wolnym wybiegu – Magoty. W 
Gibraltarze weszliśmy na szczyt góry na której znajdował się rezerwat przyrody i udało nam się zobaczyć 
śliczne małpki.  
Mieszkałem wraz z kolegą u rodziny hiszpańskiej. Przez pierwsze kilka dni było dosyć ciężko się dogadać, 
ale następne dni przebiegały bezproblemowo. Atmosfera która panowała w domu była świetna. Dzięki 
temu, że mieszkałem u rodziny hiszpańskiej mogłem spróbować hiszpańskich potraw, które bardzo mi 
smakowały. Praktyki w Hiszpanii będę wspominał bardzo miło i zachęcam każdego do wzięcia udziału w 
rekrutacji na zagraniczne praktyki. Naprawdę jest o co walczyć! 
 
Robert Dróżdż 
Przebieg całych praktyk w Sewilli oceniam bardzo pozytywnie. Dzięki zagranicznym praktykom Erasmus+ 
nabrałem wiele doświadczenia zawodowego, którego mógłbym nie uzyskać w kraju ojczystym. Warto 
wspomnieć również o wycieczkach dzięki którym zwiedziłem wiele pięknych miejsc. Dobrym przykładem 
jest wycieczka na Gibraltar czy do Kordoby. Życie wraz z hiszpańską rodziną przebiegało bardzo fajnie, 
było miło, czasem śmiesznie, ale najważniejsze że bezproblemowo. Czasem bywały drobne problemy z 
komunikacją lecz problemy te rozwiązywał nasz „wycieczkowy kolega” tłumacz.:-) Właśnie poprzez 
rodzinę która mnie gościła zasmakowałem nowych, typowych dla Hiszpanii smaków, które na pewno 
zapadły mi w pamięci, oczywiście pozytywnie. Będę bardzo dobrze wspominał ten wyjazd i gorąco 
zachęcam każdego do wzięcia udziału w takim projekcie, bo szansa może być tylko jedna, a naprawdę 
warto. 
 
Paulina Frąckowiak 
Podobno szczęśliwi czasu nie liczą, tym stwierdzeniem mogłabym podsumować całą moją praktykę w 
Hiszpanii. Nie odliczając za ile dni wrócę do Polski, nie odliczając za ile godzin wyjdę z pracy. Każdy dzień 
potrafił nauczyć mnie czegoś nowego i to nie tylko do wykorzystania w zawodzie informatyka. 
Codziennie miałam okazję podziwiać piękno stolicy Andaluzji. Trafiłam do świetnej rodziny, która starała 
się poczęstować mnie jak największym kawałkiem hiszpańskiej kultury. Ludzie, z którymi pracowałam nie 
byli tylko i wyłącznie "kolegami z firmy", pisaliśmy do siebie w wolnym czasie, żartując dokładnie tak 
samo jak w godzinach pracy. Wyjazd ten pozwolił także niektórym lepiej poznać siebie i pokonać swoje 
słabości. Nauczył nas samodyscypliny i radzenia sobie na przykład z barierą językową... która osobiście 
dla mnie już nie istnieje. Gdyby ktoś kiedykolwiek pytał czy warto pojechać na praktykę zagraniczną bez 
zastanowienia odpowiedziałabym: warto. 
 
Mateusz Giełzak 
Pobyt w Sewilli bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Przed wyjazdem obawiałem się wielu rzeczy takich 
jak: zbyt wysoka temperatura, bariera językowa czy inny sposób bycia ludzi w Hiszpanii. Szybko 
przekonałem się jednak, że niesłusznie. Ludzie są tu bardzo otwarci, a dzięki nauce języków można bez 
problemu porozumieć się z nimi. Temperatura także nie okazała się dużą przeszkodą. Zwiedziłem i 
zobaczyłem wiele ciekawych miejsc oraz brałem udział w wydarzeniach charakterystycznych dla 
Hiszpanii takich jak korrida czy bieg uliczny Carrera Nocturna. Uczestnictwo w projekcie pozwoliło mi 
poznać lepiej hiszpańską kulturę oraz nauczyło samodzielności, która przyda się w późniejszym okresie 



życia. Polecam praktyki za granicą każdemu, kto oprócz pracy chce doświadczyć również wrażeń 
związanych z pobytem w innym państwie. 
 
Michał Józaf 
Praktyki w Sewilli bardzo mi się podobały i jestem zadowolony z faktu iż mogłem w nich uczestniczyć. 
Podczas pobytu nauczyłem się wiele nowych i ciekawych rzeczy oraz miałem okazje spróbować typowej 
hiszpańskiej kuchni czy też poznać tutejszą kulturę i tradycje. Zwiedziłem również wiele interesujących 
miejsc i miałem szansę obejrzeć Korridę oraz wziąć udział w nocnym biegu po ulicach miasta (Carrera 
Nocturna). Pomimo barier językowych i początkowego stresu współpraca z Hiszpanami w pracy czy też w 
domu po kilku dniach nie stanowiła już żadnego problemu. Atmosfera w obydwu miejscach była bardzo 
miła i przyjazna. Praktyki w Hiszpanii to okres, który będę bardzo dobrze wspominał. 
 
Michał Lewandowski 
Projekt, w którym wziąłem udział, zaczął się rekrutacji członków. Był to proces, w który zaangażowanych 
było wielu nauczycieli naszej. Oceniane było: moje zaangażowanie w zajęcia w szkole; projekt plakatu, 
który było trzeba wykonać na potrzeby rekrutacji; rozmowa rekrutacyjna; list motywacyjny i CV po polsku 
i angielsku. Jeśli nie olewa się zajęć w szkole to dostanie się na projekt jest względnie łatwe. Moim 
zdaniem proces rekrutacji jest zrobiony dobrze i podziwiam chęci i zaangażowanie nauczycieli biorących 
w nim udział. Warto wspomnieć, że spotkania przed wyjazdem, szczególnie te z rodzicami, nie zawsze 
były tak treściwe jak bym tego oczekiwał. Wielu rzeczy dowiedziałem się "w ostatniej chwili", choć 
rozumiem, że jednym z głównych powodów było pewnie to, że wyjeżdżaliśmy po dopiero dwóch 
tygodniach od rozpoczęcia roku szkolnego. 
Tuż po przylocie do Hiszpanii zderzyłem się ze ścianą, którą jest bariera językowa. Nigdy w życiu nie 
doznałem czegoś takiego, że jedyne co rozumiałem to powitanie i gesty. Co prawda byłem wcześniej na 
wielu wyjazdach do krajów, w których używa się języków, których nie znam, ale były to zawsze wyjazdy 
organizowane z biura podróży. Przy takich zazwyczaj jest się odizolowanym w pewnym stopniu, więc 
brak znajomości języka nie przeszkadza aż tak bardzo. W tym projekcie mieszkałem u rodzin, pani 
dokładniej, więc nie było możliwości, że obejdzie się bez jakiejś komunikacji. Pani znała co najwyżej 
podstawowe słowa po angielsku (chyba, że udawała, że angielskiego nie zna), więc używanie 
angielskiego odpadało. Z czasem jednak chcąc, nie chcąc uczyłem się hiszpańskich słówek i nawet 
gramatyki. Nie byłem w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie, ale jako tako mogłem zrozumieć 
pytanie/prośbę. Całe to doświadczenie przełamano we mnie jakiś strach przed próbą komunikacji, gdy 
nie znam danego języka. 
Znaczną częścią projektu było odbycie praktyk. Jako że wcześniej odbyłem praktyki w Polsce to mogę 
stwierdzić, że te odbyte w Hiszpanii niewiele różnią się od tych polskich. Oczywiście poza dodatkową 
warstwą komunikacji - tłumaczem Google. Bez niego w pracy by się nie obeszło. Warto wspomnieć, że 
bez wątpienia mogę do mojego CV dopisać "Potrafię stać przez wiele godzin dziennie" - w pracy nie 
mogłem siedzieć. 
W czasie trwania projektu zwiedziłem także wiele miejsca w Sewilli i w okolicznych miastach. Miejsca 
mogliśmy uzgodnić z nauczycielem. Zapoznałem się z, odmienną od polskiej, kulturą Hiszpanii. Trzeba 
jednak przyznać, że wycieczki były lekko chaotycznie i wydaje mi się, że w tym samym czasie możnaby 
było zobaczyć więcej miejsc. 
Przez całe 4 tygodnie, prawie codziennie coś się działo. Jednym razem grupką zorganizowaliśmy sobie 
zobaczenie jakiegoś miejsca w Sewilli, a innym musiałem zrobić coś, co było związane bezpośrednio z 
projektem. 
Wyjazd nauczył mnie także pewniej formy samodzielności. Co prawda nie musiałem przygotowywać 
sobie jedzenie, prać ubrań, ale byłem "sam". Sam ze znajomymi oczywiście. Każdy próbował pomóc 
drugiemu jeśli mógł.  
Mogliśmy poznać siebie z innej strony. W pewnych kręgach pojawiały się lekkie zgrzyty, ale żaden z nich 
nie był poważny - wiedzieliśmy, że problem trzeba rozwiązać, gdyż będziemy musieli ze sobą spędzić 
jeszcze x czasu. 



Cały projekt, pomimo drobniejszych problemów, oceniam jak najbardziej pozytywnie. Odbywa się on w 
Hiszpanii, więc nie ma opcji, żeby niczego z niego nie wynieść. 
 
Dawid Maj 
Czas spędzony w Hiszpanii podczas praktyk oceniam bardzo dobrze i pozytywnie. Dzięki niemu zdobyłem 
dużo doświadczenia zawodowego, które przyda mi się w przyszłości. Zwiedziłem wiele ciekawych miejsc 
takich jak Kordoba oraz Gibraltar. Pobyt u rodziny przebiegł bardzo przyjemnie, pani która się nami 
opiekowała była bardzo miła, jej syn również, a 2 psy które tam się znajdowały były szalone oraz 
ciekawskie. Porozumiewanie się nie sprawiło nam większego problemu. Jest to zasługą kolegi który ze 
mną mieszkał oraz tłumacza Google. Podczas wyjazdu poszerzyłem wiedzę o kulturze hiszpańskiej, a 
także zasmakowałem wielu lokalnych potraw. Spędziłem bardzo przyjemnie czas, na projekcie bardzo mi 
się podobało. Polecam skorzystać z Erasmusa jeżeli ma się taką możliwość. 
 
Marcin Misiuna 
Spędzone tu 4 tygodnie były dla mnie niezapomnianym wydarzeniem pod prawie każdym możliwym 
względem. Możliwość pracowania w zakładzie odpowiadającemu moim zainteresowaniom i z 
wspaniałymi ludźmi. Poznanie nowego kraju, języka oraz kultury w przepięknej Sewilli, czy też 
skosztowania regionalnej kuchni i rozrywek. Mogłem tutaj się wykazać swoimi umiejętnościami, których 
na co dzień nie używam i poznania nowych, które zaowocują w przyszłości. Jestem bardzo zadowolony z 
projektu zorganizowanego dzięki programowi Erasmus+. 
 
Roksana Rogowicz 
Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek będę miała możliwość odbycia praktyki za granicą, a tym bardziej 
w ciepłej i pięknej Hiszpanii. Podczas rekrutacji twierdziłam, że na pewno się nie dostanę, a później miła 
niespodzianka - moje nazwisko na liście. Miałam okazję mieszkać oraz pracować w Sewilli. Praktyka w 
firmie przebiegła bardzo dobrze, atmosfera w pracy była bardzo miła, wszyscy traktowali się na równi i 
zawsze było co robić. Nauczyłam się wielu nowych rzeczy związanych z naprawianiem telefonów 
komórkowych, tabletów, komputerów czy nawet konsol. Miałam możliwość podszkolić swój język i 
przekonać się czy dam radę się z kimś porozumieć. Praktyka w Hiszpanii jest niesamowitą przygodą 
wartą przeżycia. 
 
Sebastian Sołtysik 
Projekt "Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie po zakończeniu edukacji" bardzo mi się 
podobał. Na początku myślałem, że ten projekt głównie będzie polegał na odbyciu praktyk, czyli na 
chodzeniu do pracy i faktycznie połowę dnia powszedniego nam to zajmowało. Jednakże praktyka to 
tylko jedna z wielu rzeczy, które robiliśmy podczas pobytu w Sewilli. 
Dzięki projektowi udało mi się zwiedzić wiele ciekawych miejsc, takich jak Gibraltar czy Kordoba. 
Wziąłem udział w moim pierwszym biegu ulicznym, który pod względem ilości osób ciężko będzie przebić, 
a poza tym zwiedziłem wiele ciekawych miejsc w Sewilli. Na samą pracę w serwisie też nie narzekałem. 
Opiekun praktyk był świetną osobą zlecał nam (mi i Markowi) mnóstwo zadań, aczkolwiek jeśli jakiemuś 
nie podołaliśmy to tylko gdy skończył wykonywać swoją część pracy zaraz śpieszył nam wytłumaczyć "co i 
jak". 
Jeśli chodzi o typowo informatyczne umiejętności nabyte w Sewilli, to głównie praca z laptopami. 
Podczas praktyk pracowałem przy tylu laptopach, że teraz żaden mi już nie straszny, a przed wyjazdem 
nigdy żadnego nawet nie otwarłem. Jednak oprócz tego nabyłem wiele wspaniałych wspomnień oraz 
poznałem kilka podstawowych hiszpańskich zwrotów. Projekt mogę polecić każdemu kto chce poznawać 
nowe rzeczy i przeżywać ciekawe chwile. 
 
Dominika Szornal 
Byłam wielką szczęściarą, że mogłam spędzić miesiąc praktyk zawodowych w malowniczej Andaluzji i 
odkryć jej perłę, jaką jest Sewilla. Zwiedziłam także przepiękne miasta, takie jak Kordoba czy Giblartar. 



Poznałam kulturę Hiszpanii od podszewki, nawet jeżeli ktoś był już tutaj na wakacjach to i tak warto 
wziąć udział w projekcie Erasmus+, gdyż jest to całkowicie inne przeżycie. 
Odkryłam, że światła na przejściach dla pieszych w większości są dla dekoracji, jednak na jest to 
większym problemem, bo pierwszeństwa ustępują nawet autobusy. Jako wielka fanka herbat i zupek 
chińskich, przeżyłam traumę, dowiedziawszy się, że nie używają czajników do zagotowania wody. Czy to 
w pracy, czy w domu, czy tych tradycyjnych bądź też elektronicznych, większość ludzi nie posiada tego 
cudownego wynalazku Charlesa Carpenter. Natomiast szczególnie popularnym dodatkiem do okien są... 
kraty. Pierwsze, drugie, piąte piętro, to bez znaczenia — kraty są i tyle, w końcu nigdy nie wiadomo kiedy 
jakiś dziki gołąb bądź kaczka zechce, przejąć władze nad domostwem. Z takimi dzikimi bestiami 
ostrożności nigdy za wiele. Hiszpanie są bardzo pomocni i otwarci, zatem nie trzeba się martwić o barierę 
językową, czasem nawet aż do bólu. Obcy Cię całują! Takie straszne rzeczy się tutaj dzieją. W Polsce na 
przywitanie podajesz rękę, a czasem wystarczy, zwykłe kiwnięcie głową. Natomiast w Hiszpanii na 
przywitanie, ludzie się całują... ale spokojnie panowie, nie pakujcie się od razu, gdyż dają sobie (tylko 
bądź aż, zależy, z jakiej perspektywy patrząc) buziaki w oba policzki. 
Skosztowałam przeróżnych lokalnych potraw i słynnych tapas. Hiszpania oszalała na punkcie szynki, a 
konkretnie na punkcie jamón serrano, czyli szynki dojrzewającej. Oszaleli i to dosłownie, w sklepach, a 
nawet w barach ściany obwieszone są świńskimi nogami. Co więcej, istnieją nawet muzea poświęcone tej 
szynce. 
Najlepszym doświadczeniem było dla mnie prawdopodobnie to, co uświadomiłam sobie już pod koniec 
praktyk, że udało mi się poprawić mój język hiszpański, ale także angielski i zrozumieć odmienną od 
polskiej, kulturę hiszpańską: sposób, w jaki ludzie myślą, komunikują się i żyją. Uważam, że ma to wielki 
wpływ na to, w jaki sposób teraz postrzegam świat. Zdobyłam znaczące korzyści w zakresie umiejętności 
językowych oraz rozwoju zawodowego i osobistego, o których będę pamiętać i wykorzystam w 
przyszłości. Wszystkich bardzo serdecznie zachęcam to wzięcia udziału w projekcie Erasmus+, przeżycia 
są niezapomniane i bezcenne. Gwarantuję. 
 
Marek Wójcik 
Jestem bardzo zadowolony z wyjazdu w projekcie europejskim Erasmus+, ponieważ bardzo dużo na tym 
zyskałem. Dzięki temu wyjazdowi zyskałem na wiedzy o historii i świecie. Udało mi się poznać z wieloma 
pozytywnymi ludźmi. Co najważniejsze wzbogaciłem swój zasób słów oraz umiejętności w zawodzie, z 
którym wiążę swoją przyszłość. Podsumowując cały wyjazd stwierdzam, że to był bardzo dobrze i 
produktywnie spędzony czas i bardzo chętnie bym to powtórzył w następnych tego typu projektach. 
 
Mateusz Markefka 
Pojedź na praktyki zagraniczne - mówili. Będzie fajnie - mówili. W sumie... mieli rację. Nowe wyzwania w 
postaci hiszpańskich wersji systemów komputerowych czy bariery językowe, problemy soft i hardwarowe 
oraz wiele innych przeciwności losu. Wysilasz wszystkie swoje zmysły by rozwiązać problem, ale okazuje 
się że to i tak czasami za mało. Przeszukujesz odmęty hiszpańskiego internetu w poszukiwaniu 
rozwiązania i nagle jest, jest, nareszcie koniec, kłopot zażegnany! Uczysz się na bieżąco, rozwijasz co 
trzeba, a reszty używasz by przeć na przód. Spoglądasz na swoje dokonania i widzisz postęp, możliwości 
jakie dał Ci program, zdobytą wiedzę i doświadczenia. Zatrzymujesz się, myślisz: Warto było, Ty też 
spróbuj. 
 
Daniel Walosczyk 
Uważam, że zagraniczna praktyka w Sewilli dała mi bardzo dużo nowych możliwości w dziedzinie 
informatyki. Poszerzyła moje umiejętności, a ponadto zrobiła to w tak łagodny sposób, że nie sposób było 
się tym nudzić. Wszystko w akompaniamencie cudownej pogody, wycieczek krajoznawczych oraz wyjść 
na miasto z przyjaciółmi w celu poznawania tutejszej kultury. Projekt połączył przyjemne z pożytecznym, 
umieszczając nas w Hiszpanii, aby szkolić się w swoim zawodzie. Bardzo pozytywnie odbieram całą 
praktykę i mam nadzieję, że w przyszłości również będę miał możliwość wziąć udział w tego typu 
projektach. 
 



Agata Zakrzewska 
Chęć, okazja, motywacja… Te 3 rzeczy sprawiły dlaczego tutaj w Sewilli mam zaszczyt być. Idąc do ZSTiO 
wiedziałam, że ta szkoła daje możliwość odbycia praktyk poza granicami naszego kraju. Wiedziałam, że 
będę się starać o jedno z 30 miejsc dostępnych dla informatyków naszego technikum. Wszystko zaczęło 
się od rekrutacji, która miała 3 główne etapy. Stworzenie plakatu, przygotowanie listu motywacyjnego 
oraz CV w dwóch językach i rozmowa kwalifikacyjna również w dwóch językach. Od samego początku 
robiłam wszystko z jak największa starannością, bo wiedziałam, że dostaną się tu tylko najlepsze osoby. 
Trzeba było pokazać, że naprawdę nam zależy i podchodzimy do tematu poważnie. Byłam tak przejęta 
tym, że po samej rozmowie kwalifikacyjnej gdy tylko zamknęłam drzwi za sobą moje policzki zalały łzy. 
Łzy spowodowane stresem… możliwością, że ktoś inny może zająć moje miejsce. Całe szczęście moje 
starania doceniono owocnie. Udało się! Dostałam się do pierwszej piętnastki. To właśnie my 
przyjechaliśmy do Sewilli. O projekcie słyszałam bardzo wiele od starszych kolegów czy od nauczycieli. 
Były to dobre, jak i złe opinię. Ale usłyszeć coś a poczuć to na własnej skórze to dwa inne światy. Projekt 
dał nam możliwość poznania pięknego kraju i docenić zabytki, które on oferuje. Podnosimy swoje 
umiejętności językowe, umiejętności związane z branża IT oraz niektórzy z nas pierwszy raz odczuwają co 
to znaczy samodzielność. Te istotne elementy na pewno przydadzą się w przyszłości. Uważam, że warto 
starać się o takie praktyki, bo praca włożona w staranie się oby otrzymać ten zaszczyt odwdzięczy się z 
podwójnie. Powinnam również podziękować starszym kolegom, bez których bym się tu nie znalazła. 
Udzielili naprawdę cennych rad. 
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